
 
 

-Lopend vuurtje-    

 
NIEUWSBRIEF  26 JEUGD – December 2016 

 
1. Sinterklaas training 
2. Wedstrijd data 
3. Light Run 
4. Verslag ALV 
5. Kledingbeurs 
6. Jeugdjury 
7. Grote Club actie 
8. Ouder-kind en  informatieavond  
9. Rookvrije vereniging 
10. Gezocht: hulp bij diverse activiteiten 
11. Woensdagavond competitie 
12. Agenda 

 
De decembermaand is begonnen, tijd voor Sinterklaas, Kerstmis en koude trainingen. 
Allereerst kijken wij terug op een erg gezellige en leuk Sinterklaasfeest. Op 5 
december zal er geen training zijn voor de jeugd, uitgezonderd van de loopgroep van 
Andre van de Pal. Wist u dat de pepernoten dit jaar gesponsord zijn door o.a. diverse 
loopgroepen? Wij wensen jullie een hele fijne en warme decembermaand! 

 
1. Sinterklaastraining 
Gisteravond was er voor de pupillen een sinterklaastraining, gevolgd door een 
bezoek van de Sint en zijn Pieten in de kantine. Voor de junioren was er een 
Sinterklaascross en daarna onder gezelligheid van een drankje hebben zij het 
Sinterklaasspel gespeeld. Wij hebben een onwijs gezellige avond gehad! Dank u 
Sinterklaasje. 
 
2. Wedstrijd data 2017 
De data voor de competitie in 2017 is bekend. Zet de data snel in jouw agenda! 
Deze wedstrijden zijn gratis voor de jeugd van AVZ, echter mocht je je niet 
afmelden en niet aanwezig zijn dan zijn de kosten die AVZ voor jou betaald 
voor jou. Afmelden doe je via de mail: jeugdcoordinator@avzaanland.nl 
 



De data voor  de pupillen Zijn:8 april 2017, 13 mei 2017, 17 juni 2017 en 16 
september de finalewedstrijd 

 
Voor de cd junioren zullen de competitiewedstrijden op : 6 mei 2017, 27 mei 
2017, 10 juni 2017 en 16 september: finale 
 
De data voor de CD evening games zullen eind december bekend worden en 
zullen in de volgende nieuwsbrief bekend worden gemaakt.   

 

 
3. Light Run 
Op zondagavond 18 december 2016 organiseert Runnersworld een light run. 
De start is bij de winkel en de finish op de baan van AVZ. De start is om 
18.30uur. Voor de kinderen is er een 1 km run op de mooi verlichte baan. De 
kinderen mogen uiteraard ook zelf verlicht komen. De start van de kids run is 
om 19.00 uur (dit kan bij veel aanmeldingen nog wijzigen). Deelname voor 
kinderen is gratis, echter moet je je wel inschrijven via het inschrijfformulier op 
het prikbord in de hal bij de kantine. Het is een funloop, geen wedstrijd! De 
volwassenen die mee willen lopen dienen zich in te schrijven via de site 
inschrijven.nl en die betalen wel. Na afloop is er wat lekkers.  
 
4. Verslag ALV 
Afgelopen maandag was de Algemene Leden Vergadering. Zoals de agenda liet 
zien, stond deze vergadering in het thema van de jeugd. Tevens werd de 
hoogte van de contributie besproken. 
De contributie wordt verhoogd met 5%. Dit heeft o.a. te maken met de huur 
verhoging van de atletiekbaan.  
Verder is o.a. besproken: het doorlopen trainingstraject: sportief coachen 
welke de trainers gevolgd hebben. Het vervolg op dit traject (coach de coach). 
Ook het beleidsplan: Back to basic werd geëvalueerd en krijgt vervolg. Bij het 
vervolg is goed gekeken waar leren de jeugdatleten van. Kim Vos presenteerde 
het jaarplan/jaardraaiboek voor de jeugd. Naast de vaste data bevat dit 
jaarboek ook allerlei processen. Het proces communicatie met ouders is eruit 
gelicht. Naast de bestaande vorm (nieuwsbrief jeugd via mail en op de site, via 
trainers, en de app) is er gekeken naar andere vormen. Zoals een 
groepswhatsapp (nee, komt er niet vanuit de club), iedereen weer een 
papieren versie meegeven (nee) een aantal papieren versies op tafel (ja, komt 
er wel).   
Tot slot was er aandacht voor alle vacatures die er zijn bij de jeugd. Er zijn 
vacatures voor trainers, assistent trainers en er worden ook mensen gezocht 
die regelmatig met een aantal jeugdleden willen zitten om de prestatiekaarten 



in te vullen, of om te kijken hoever de atleten zijn met het behalen van de 
gestelde doelen.  
Meer informatie over de avond vindt u in de notulen.  
 
5. Kledingbeurs 
De kledingbeurs is uitgesteld tot januari. Gooi jouw oude sportkleding, spikes 
etc. niet weg! Maar neem het mee naar de club en mogelijk kan je er nog een 
leuk zakcentje mee verdienen! Je kan je kleding inleveren tijdens een training 
van de jeugd t/m maandag 16 januari. Laat daar jouw naam achter, wat je voor 
de kleding wil hebben (mocht je er niks voor willen hebben dan maken we er 
een prijsje voor voor de clubkas), de maat van het kledingstuk en wat mogen 
we doen met de kleding die niet verkocht is. 
Van 18 januari t/m 25 januari is het mogelijk om tweede hands kleding te 
kopen in de kantine. 
 
6. Jeugdjury 
Vanaf heden is het ook mogelijk voor jeugdleden (junioren) om opgeleid te 
worden tot jeugdjury. Doel van het jeugdjuryproject is om jeugdleden reeds op 
jonge leeftijd een bijdragen te laten leveren aan en vertrouwd te maken met 
het jurywerk. Dit project zouden we graag zelf op willen starten bij AVZ, 
uiteraard bij voldoende animo. 
 
Via de volgende link is meer informatie te vinden. Mocht je geïnteresseerd zijn 
dan horen wij het graag via jeugdcoordinator@avzaanland.nl 
https://www.atletiekunie.nl/voor-clubs/opleidingen/jury-en-
officials/juryopleidingen/jeugdjurylid-65 
 
7. Grote Club Actie 
Dit jaar hebben we voor het eerst mee gedaan met de jeugd van 
AVZ aan de grote club actie. Wij hebben dit jaar : 553 loten 
verkocht! En daar zijn wij erg trots op! 
Dit houdt in dat wij een bedrag van : 1271.90 EURO opgehaald 
hebben!  Dit bedrag willen wij voor een deel bestede aan een 
trainingsweekend voor de jeugd. 

 
8. Ouder-kind training en informatieavond 
Op woensdag 16 november organiseerden wij de ouder-kind 
 training bij de pupillen en voor de ouders van de junioren was er een 
informatieavond. De volgende informatie is daar gegeven:  
 
-wedstrijden (cross en competitie) en hoe op te geven en af te melden (via mail jeugdcoordinator) 
-nieuwsbrief elke 1e van de maand 

https://www.atletiekunie.nl/voor-clubs/opleidingen/jury-en-officials/juryopleidingen/jeugdjurylid-65
https://www.atletiekunie.nl/voor-clubs/opleidingen/jury-en-officials/juryopleidingen/jeugdjurylid-65


-jaarplanning in januari in de kantine 
-kledingadvies (komt ook zsm op de website) 
-kledingbeurs (hou de nieuwsbrief en mail in de gaten voor de datum) Kleding tegen een klein bedrag 
van elkaar overnemen.  
-ouders zijn aanwezig bij de training van de mini’s en de C pupillen  
-dringend verzoek data (wedstrijden) in de agenda te zetten 
-extra hulp in vorm van trainers, assistenten, hulp bij wedstrijden ect. Vorm van jury, begeleider 
team, kantine 
 
Wat kunt u van ons verwachten: 
-jeugd coördinator is regelmatig aanwezig voor vragen op- en aanmerkingen 
-jeugdcommissie is vaak aanwezig voor vragen 
-afwezigheid wordt genoteerd, u kunt afwezigheid van te voren aangeven of bij langere afwezigheid 
via een mail aan de jeugd coördinator of aan de trainer. Afwezigheid op de dag zelf is helaas alleen 
mogelijk via mail jeugdco. 
-Informatie voor ouders is op de volgende wijze te vinden: website, mappen op tafel, bord, teamapp, 
mail (nieuwsbrief) en jeugdcoördinator, jeugdcommissie, trainer 
-invullen prestatiekaart waarbij we uw kind coachen 
-iedere laatste woensdag van de maand woensdagavond competitie, graag hulp ouders 

Was u helaas verhinderd en heeft u nog vragen, dan kunt u terecht bij de 
trainer of bij de jeugdcoördinator of jeugdcommissie. 
 
9. Rookvrije vereniging 

 
In de vorige nieuwsbrief hebben we 
jullie al laten weten dat we bezig zijn 
om de vereniging rookvrij te maken. 
Afgelopen ALV is er besloten dat wij 
ook werkelijk een rookvrije 
vereniging gaan worden. Dit houdt 
in dat er binnen de hekken van AVZ 
niet meer gerookt mag worden. 
Helpt u ons om de rokers die nog 
niet op de hoogte zijn aan te 

spreken op evt. rookgedrag binnen de hekken? Alvast bedankt! 
 
10. Gezocht: ouders 
Hulp bij versieren kantine: Zijn er ouders die houden van gezellig? Zijn er 
ouders die de gave hebben om het huis altijd aan te passen aan de tijd van het 
jaar? Dan zijn we op zoek naar deze ouders! Onze oude etalage maker die altijd 
de kantine per jaargetij en bijzondere gelegenheid gezellig maakte is helaas 
gestopt. Dit houdt in dat we dit jaar geen gezellige 5 december versiering 
hebben, geen kerstversiering, geen winterversiering, geen paas-versiering enz.  
Indien er ouders zijn die zeggen: leuk, een aantal keer per jaar een avond de 



kantine een speciale sfeer geven, meld dit alstublieft bij de jeugdcoördinator, 
of jeugdcommissie. 
Hulp bij invullen prestatie kaarten: zijn er ouders die verstand hebben van 
sport/atletiek en didactiek? We zoeken ouders die met de atleten de 
prestatiekaarten willen invullen, en evalueren. 
Dit houdt in dat u met een aantal atleten de kaart samen invult, en op 
afgesproken tijden evalueert. 
Uiteraard wordt u niet in het diepe gegooid en krijgt u hiervoor een training. 
Hulp bij organisatie trainingsweekend: zijn er ouders die mee willen helpen 
met de organisatie van het trainingsweekend voor de jeugd? Zowel voor de 
pupillen als junioren?  

Trainers gezocht   
Het  lijkt vast alsof er genoeg trainers zijn, helaas is dat op het ogenblik niet zo. Zowel 
bij de pupillen als junioren. Daarom zijn wij opzoek naar wat extra handen om te 
helpen bij de trainingen. Op dit moment zoeken we een trainer voor de Cpupillen 
voor 1 dag in de week, 1 assistent voor de pupillen mini’s en twee trainers voor de 
junioren, dit kan in overleg ook voor 1x in de week. Dit kan zijn als trainer voor een 
groep, als assistent trainer etc. Mocht u interesse hebben, laat het dan zo spoedig 
mogelijk weten aan Kim Vos (jeugdcoordinator@avzaanland.nl ) of aan één van de 
trainers. Graag verwelkomen wij u in onze leuke trainers groep! 
 
11. Woensdagavond competitie 
De junioren zijn inmiddels al gestart met de maandelijkse cross. Vanaf januari 
wordt er gestart met de pupillen met een maandelijkse laatste woensdag van 
de maand competitie. Deze zal tijdens de trainingen plaatsvinden. De junioren 
starten een maand later ook met deze competitie. Op deze training wordt er 
een mini wedstrijd uitgevoerd, met echte juryleden! De prestaties worden vast 
gesteld op de persoonlijke prestatiekaart. Wij hopen op hulp van ouders en 
overige juryleden om deze training zo soepel mogelijk te laten verlopen. Dit is 
een vervolg van back to basics. Op dit moment zijn er al 8 aanmeldingen van 
juryleden, dit is boven verwachting! 
 
12. Wat kunt u de komende tijd van ons verwachten? 
-uitgebreidere communicatie. De nieuwsbrieven van afgelopen tijd worden 
uitgeprint en in een aantal informatiemappen gelegd. 
-de eerste maandag en woensdag van de maand worden ouders binnen 
uitgenodigd om informatie te horen. 
-de kinderen krijgen op het eigen e-mailadres ook de nieuwsbrief gestuurd (heb 
je een eigen e-mailadres? geef het door aan de jeugdcoördinator)  
-in januari komt er een nieuw prikbord met daarop alle data, trainers, 
clubrecords en nieuwtjes 

mailto:jeugdcoordinator@avzaanland.nl


-de jeugdcoördinator is elke 1e woensdag van de maand aanwezig en 
benaderbaar voor allerlei zaken (bijv. aanmelden als nieuwe (assistent)trainer 
 
13. Agenda:  (zet deze data alvast in de agenda) 

 03-12-16 Vijfhoekparkloop  

 14-01-17 Tweede cross loop crosscompetitie Tempo Bussum 

 04-02-17 Derde crossloop crosscompetitie AV Suomi Santpoort 

 08-04-17 Eerste pupillen competitie, 

 09-05-17 Eerste junioren competitie, 

 13-05-17 Tweede pupillen competitie, 

 27-05-17 Tweede junioren competitie,  

 10-06-17 Derde junioren competitie, 

 17-06-17 Derde pupillen competitie,  

 16-09-17 Pupillen finalewedstrijd, 

 16-09-17 Juniorenfinalewedstrijd 
 
Volgende nieuwsbrief, copy inleveren nieuwsbrief voor 27 december mailen naar 
jeugdcoordinator@avzaanland.nl  ovv copy nieuwsbrief. We zijn erg benieuwd naar 
ervaringen bij wedstrijden, leuke foto’s, e.d. 
 
De oudercommissie (ouders) ondersteunt de jeugdcommissie (trainers) met activiteiten, 

vragen en het maken van de nieuwsbrief. Heb je als jeugd atleet of ouder ‘n leuk idee, 

suggestie of een vraag, mail ons: jeugdcommissie@avzaanland.nl  

December 2016 
Ans Bakker, Annemieke van Westervoort en  Kim Vos 
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