Nieuwsbrief november 2020
Beste Road Runners,
Graag jullie aandacht voor belangrijke informatie over de ALV 2020 en een oproep om ons te helpen met een
aantal belangrijke activiteiten. Daarnaast nog een mooi financieel gebaar van de Rabobank vanuit de
Clubsupport-actie.
Veel leesplezier toegewenst! Blijf gezond!
Sportieve groeten,
Bestuur RREL
Birgit (voorzitter)
Mirjam (penningmeester)
Jolanda (evenementencoördinator)
Marco (trainerscoördinator)
Ronald (secretaris)
ALV 2020

Bron: SV NWF

Als gevolg van de Corona-maatregelen kon de ALV 2020 zowel op 10 maart als op 6 oktober niet door gaan.
Omdat het belangrijk is dat we de ALV nog dit jaar houden, maar dit niet in een fysieke bijeenkomst in de
kantine van HV Internos kan, hebben we als bestuur besloten de ALV digitaal te organiseren via Microsoft
Teams. Deze ALV zal plaatsvinden op woensdag 16 december a.s. om 19.30 uur. Om de organisatie in goede
banen te kunnen leiden zijn de volgende punten van belang:
•

•

Indien je deel wilt nemen aan de ALV dan graag uiterlijk maandag 30 november a.s. per mail
aanmelden via secretaris@rrel.nl Daarbij opgeven naar welk mailadres we de link naar de Teamsbijeenkomst moeten sturen. Geef daarbij aan of je vooraf de stukken die behandeld zullen worden
tijdens de ALV (met name begroting 2020 en jaarstukken 2019) wilt ontvangen. Uiteraard zullen deze
stukken tijdens de digitale ALV worden toegelicht en is er ruimte voor vragen.
Mocht je niet in de gelegenheid zijn om de digitale ALV bij te wonen, dan willen we je de mogelijkheid
geven om vooraf toch kennis te kunnen nemen van de stukken en eventuele vragen daarover per mail
te stellen. Stuur dan svp uiterlijk op 30 november a.s. hiervoor een mail naar secretaris@rrel.nl Wij

sturen de stukken dan op 1 december naar je toe. Eventuele vragen kunnen tot uiterlijk 8 december
per mail worden gesteld (op hetzelfde mailadres) en wij beantwoorden dan uiterlijk 13 december de
vragen.
Bij deze nieuwsbrief sturen wij alvast ter kennisname voor iedereen de agenda mee. Deze agenda is
overigens niet anders dan de agenda die we voor de geplande ALV van 6 oktober al hadden
rondgestuurd naar alle leden.

•

Wij hopen hiermee, gegeven de omstandigheden, op een verantwoorde en acceptabele manier invulling te
geven aan de noodzaak tot het houden van de ALV 2020.
Enthousiaste vrijwilligers gezocht!

Bron: Boxing Club Zoetermeer

Vele handen maken licht werk! Wij kunnen niet zonder jullie hulp. Daarom een oproep om na te denken of je
ons wilt meehelpen om de volgende activiteiten te kunnen blijven verrichten:
➢

Beheer website: al geruime tijd beheert John Wilbrink de inhoud van de website van RREL. John
heeft onlangs bij ons aangegeven dit stokje over te willen dragen aan een opvolg(st)er. We zoeken
daarom iemand die dit wil overnemen. In de meeste gevallen hoef je niet zelf de teksten te
bedenken, maar worden deze doorgegeven vanuit de vereniging en hoef je ze alleen maar te
plaatsen op de website. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de trainingsschema’s van de loopgroepen.
En 1 of 2 keer per jaar even nalopen of de inhoud van de website nog actueel is is ook wenselijk.

➢

ICT/Website-deskundigheid: de huidige website is technisch verouderd. Wij zoeken daarom één of
enkele leden met ICT/Website-affiniteit om samen met het bestuur na te denken over het “bouwen”
en inrichten van een nieuwe website. Gelukkig zijn er voorbeelden waar we gebruik van kunnen
maken, o.a. vanuit de Atletiekunie, maar er moet onderzoek worden gedaan naar de mogelijkheden

voor een website die veel geïntegreerde opties biedt bijvoorbeeld qua ledenadministratie,
wedstrijden, inschrijven, PR & communicatie. En wat is er nu leuker dan je kennis en ervaring
beschikbaar te stellen aan je eigen cluppie om die op dit gebied verder op weg te helpen!
➢

Sponsoren Lelieloop: al jarenlang werft Jolanda van Rijckevorsel onvermoeibaar en enthousiast
sponsoren voor onze jaarlijkse Lelieloop. Maar het wordt te veel voor Jolanda (ze doet niet alleen dit
werk voor RREL!) om dit alleen te doen. Daarom: heb je een “netwerk” in Etten-Leur (“je kent
veel mensen” in Etten-Leur is al voldoende, hoor) en wil je meehelpen om sponsoren
(bestaande en nieuwe) te benaderen, waar mogelijk te bezoeken, te bedanken na afloop van de
Lelieloop e.d? Geef je dan op om deze kar samen met ons te gaan trekken.

Het zou mooi zijn wanneer voor ieder onderdeel minimaal één lid zich aanmeldt. Veel mooier zou zijn wanneer
een paar mensen dit samen gaat doen. Leuker, gezelliger, goed voor het groepsgevoel en minder werk!
Aanmelden kan bij één van de bestuursleden. Wij rekenen op jullie!
Rabo Clubsupport-campagne
In oktober heeft de Rabobank haar jaarlijkse Clubsupport-campagne georganiseerd. RREL heeft hier aan
deelgenomen. Dat heeft ons het mooie bedrag van € 426,43 opgeleverd. Dank aan alle leden en hun familie,
vrienden en bekenden die hebben gestemd op RREL en ons zo naar dit mooie bedrag hebben geleid! Dank ook
aan de Rabobank die op deze manier honderden verenigingen in de regio financieel een steuntje in de rug
geeft!

