Nieuwsbrief 2, oktober 2014
Buiten de soms problematische gebeurtenissen blijft het prachtig om voor de
kinderen in Vinkeveen dit evenement te mogen organiseren. Afgelopen jaar mochten
we ondanks dat de 10 km niet door ging 358 deelnemers noteren. Daarbij konden we
constateren dat bij de groepen 1 t/m 5 met gemiddeld 70% inschrijven. Het
deelnemers aantal vanaf groep 5 valt nogal tegen. Zeker nu de 10 km niet door ging
was de ingezette groei bij deze groepen weer helemaal bij het oude niveau. Voor ons
reden te meer om alles op alles te zetten om genoeg verkeersregelaars te vinden om
de 10 km weer te organiseren. Dit uiteindelijk met het doel dat we de gemiddelde
deelname van 54% te verhogen naar 70% van alle basisschoolleerlingen.
De sportiviteitsprijs ging met dik boven de 80% naar groep 4 van de Pijlstaartschool.
Daarbij hadden ze wel zware concurrentie van de Schakel en van de Jozefschool.
Met het weer hadden we dit jaar weer veel geluk, met name het defilé was hierdoor
zeer geslaagd. Bij het defilé mochten we dit jaar ook de nieuwe wethouder
Goldhoorn verwelkomen voor zijn eerste officiële optreden. Bijzonder was wel dat hij
vanaf de barkruk in de Boei de avond4daagse menigte toesprak.
We zitten natuurlijk niet stil en zijn al druk bezig met de avondvierdaagse voor
volgende jaar. Deze zal worden gehouden van dinsdag 26 mei t/m vrijdag 29 mei
2015 (na Pinksteren). Om ook deze avondvierdaagse een groot succes te maken
hebben we nog wel extra vrijwilligers nodig die bereid zijn de verkeersregelaars
opleiding (ongeveer 1 uur) te volgen. Zodat we ook 10 km weer kunnen organiseren.
Aanmelden kun je via de mail avond4daagsevinkeveen@gmail.com of bel Stefano
op 06-44608092.
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Tot
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vreugde ben ik vorig jaar tijdens de verkorte ledenvergadering waarin
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de fusie werd bekrachtigd gekozen tot eerste voorzitter. Kunst, er waren geen
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tegenkandidaten.
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In dit bericht kijk ik terug op afgelopen winter- en zomerperiode en ik wil ook
vooruitkijken.

Op de receptie mochten wij het glas heffen met veel vertegenwoordigers van
Vinkeveense sportvereningen en ijsclubs uit de omgeving. Veel sterke verhalen,
vooral over de kwaliteit van ons water en ons ijs, zijn rondgegaan. De feestavond die
na de bovengenoemde ledenvergadering plaatsvond, met ruim 175 leden en
genodigden, leek mij bijzonder geslaagd. De muziek van ‘de Nieuwe Band’ was
perfect en wij hadden ook allemaal de tijd om ‘bij te praten’. De organisatie was bij de
“De Boei club” perfect in orde. Er gaan stemmen op elke 5 jaar een dergelijk feestje
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veranderd in een keer per jaar. Daarmee zijn we het tweede jaar heel wat
Voorzitter J.van Wijk				
Secretaris N.van Rijn
verkeersregelaars verloren en als klap op de vuurpijl werden we afgelopen jaar
geconfronteerd met het feit dat de verkeersregelaars cursus thuis achter de computer
moest worden gevolgd. Daar niet iedereen van de zeer trouwe vrijwilligers groep
vertrouwd is met de computer heeft dat afgelopen jaar weer een deel van onze
verkeersregelaars gekost. Restte mij niets anders dan de 10 km niet van start te
laten gaan. Gelukkig hadden we nog wel de 5 km.

