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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Bij voldoende belangstelling gaan we met een bus vanuit Vinkeveen.
Geef je (vrijblijvend) op via: info@ijsverenigingvinkeveen.nl of bel naar 0611193780.
Vertrek 11.00 uur bij Dorpshuis, terug in Vinkeveen 17.30 uur
kosten € 20 voor leden, € 25 voor niet-leden
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twee jaar in dit boekjaar is gefactureerd.
Ko Bakker vindt het fantastisch en wil van Ad weten hoe ook hij geld terug kan krijgen
van Eneco. We hebben 1300 positief saldo over het boekjaar. Ko vindt dat de penningmeesters een applaus verdienen en dat krijgen ze.
Wim Schouten en Hans Mooij hebben de kassen gecontroleerd en deze in orde bevonden en de commissie bedankt de penningmeesters voor de goede inzet, en alles
zag er heel goed uit. Zij overleggen een schriftelijke verklaring.
Ad licht financiën toe van de Avond4daagse, ook hier een positief saldo van € 380.
Volgend jaar vormen Hans Mooij en Peter Roeleveld de kascommissie. Reserve: Co
Oussoren.
6. Automatische betalingen, betalen via de bank. Jos geeft korte uitleg over het ‘langs
de deuren gaan’, en wil dat niet missen. Ong. 30 leden hebben aangegeven via de
bank te betalen.
Firma de Dood zet via het terrein van Mulckhuyse onze units op de plek.
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Ingrid Lambregts bij de opstart van de avondvierdaagse.
Jan Compier verzorgt een presentatie: De Ronde Venen in het verleden, ook op het ijs.
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