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In deze nieuwsflits aandacht voor de volgende zaken:
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Kleine rectificatie nieuwsbrief september 2016
Woordje van het Bestuur (Voorzitter)
Clubkampioenschappen

Rectificatie nieuwsbrief
- In de nieuwsbrief van september is abusievelijk het e-mail adres van de Evenementencommissie
verkeerd vermeld. Dit moet zijn: evenementen@rrel.nl
- In de nieuwsbrief wordt gesproken over aankomende bostrainingen, dit moet zijn boscrossen.
Woordje van het bestuur (voorzitter)
Beste loopvrienden,
Bladerend door een aantal “Warming-Ups”, ons voormalig clubblad, viel mijn oog op 'Het woordje
van de voorzitter”. Ik besefte dat we als bestuur niet altijd evenveel van ons laten horen. Natuurlijk
worden er loopgerelateerde meldingen via Nieuwsbrieven gedaan, echter, het bestuur vindt het
ook wel eens goed om andere zaken met jullie te delen. Dat kan dan gaan over het beleid, nieuwe
ontwikkelingen of zomaar een overpeinzing van een van ons, zoals dit woordje van mij als
voorzitter.
Laat ik eens beginnen met hoe het mij de afgelopen 6 maanden is vergaan. Na enkele
praatsessies met Bert Geilgens en Marc Hoskens, het inlezen van groot aantal documenten en
mijn eigen ervaringen als Road Runner, kreeg ik aardig zicht op de organisatie van de vereniging.
Er zijn in het verleden behoorlijke stappen gezet en er is ook het een en ander gedocumenteerd,
waaronder het beleidsplan vereniging, TC-beleid, functie- en taakomschrijvingen van
bestuursleden en zorgcoördinatoren etc. De basis is gelegd, het is aan ons om een en ander
verder te optimaliseren.
Daarbij stelde ik mezelf de vraag “Welke uitdagingen staan ons te wachten en hoe zien we de
toekomst voor ons?”

Al snel verdiepte ik me in zaken die gedaan moesten worden, zoals het voeren van gesprekken
met de beheerder van het Turfschip aangaande de Lelieloop en met de voorzitter van ELKV om
het afgelopen jaar evalueren. Ook kwamen er taken als het werken aan sponsorwerving, het
zoeken naar een Lelieloop-coördinator en het af en toe bijwonen van Lelieloop- en TCvergaderingen op mijn pad.
Zo was het plan 'Binden en Boeien' toe aan versie 2.0. Er is een eerste stap gezet door het
oprichten van de wandelgroep. Leden die geblesseerd zijn, of even geen zin hebben in de
hardlooptraining, kunnen dankzij deze voorziening de binding met de club behouden. Daarnaast
hebben we ook oog voor onze ereleden en oud-leden, ook zij behouden of intensiveren op deze
manier de binding met de club. Tot mijn verbazing groeit deze wandelgroep haast elke week. Het is
mooi om te zien dat RREL bij velen nog diep in hun hart zit. Nog leuker is te zien hoe bijvoorbeeld
deze wandelgroep zichzelf regelt; als Bert Pietjouw er niet is neemt Rien Ros of Ton Blok het
leidersstokje gewoon even over.

Om de 2 maanden hebben we met de bestuursleden een bestuursvergadering. Daarnaast
beleggen we nog aparte sessies om onderwerpen te behandelen zoals: optimaliseren functie- en
taakomschrijvingen incl. hoeveel tijd daar voor nodig is, sponsorbeleid, in-en externe
communicatielijnen in kaart brengen, verbeteren leden- behoud/werving en donateurswerving,
vernieuwen website etc.
We zullen jullie ongetwijfeld van de laatste ontwikkelingen op de hoogte houden.
Het geheel overziend concludeer ik dat RREL een gezonde vereniging is die met een groot aantal
enthousiaste vrijwilligers kans ziet om evenementen, zoals de Lelieloop en de
clubkampioenschappen tot een succes te maken. Onder de vrijwilligers reken ik uiteraard ook de
medebestuursleden die naast het besturen ook allerlei hand- en spandiensten verrichten.
Waar we in toekomst voor moeten waken is dat te weinig vrijwilligers teveel op hun bordje gaan
krijgen. Daarom pleit ik voor zoveel mogelijk spreiding van taken. Met meer mensen met een
kleine(ere) taak valt het vrijwilligerswerk te overzien en blijft het behapbaar en leuk om te doen. Zo
is de vereniging minder kwetsbaar en zal een aspirant vrijwilliger eerder genegen zijn om in te
stappen.
Ik kan nu concluderen dat het voorzitterschap een leuke job is. Het kost wel wat tijd maar je krijgt
er meer dan genoeg voldoening voor terug!
Met sportieve groet,
Ad van Gils
Voorzitter RREL

Clubkampioenschappen
Nog een kleine week en dan is het zo ver, de clubkampioenschappen 2016! Vorig jaar wonnen
Franz Bos, Netty Mol en Lucie Verhoeven deze felbegeerde titel. Wie gaan er dit jaar met de titel
en prijzen vandoor? Na afloop is er altijd een gezellig samenzijn en gaan we wederom lekker bbqen. Dat wil je toch niet missen? Geef je nog snel op bij een van de volgende mensen:
Ingrid van Gool: 06-13836777
Jolanda van Rijckevorsel: 06-51233697

