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JC ZWALM NIEUWSBRIEF
WELKOMSWOORDJE VAN DE
VOORZITTER IN DEZE
NIEUWSBRIEF
Beste sportmensen,
Zondag 29 januari 2017. Algemene Vergadering
van onze joggingclub. Een keerpunt in de
geschiedenis van onze loopclub, blijkt nu. Jean
Paul, Bernadette en Luc die hun diensten bewezen hebben
verlaten ons bestuur. Na al die jaren, zelfs aan de wieg gestaan van
het ontstaan van deze club, willen ze de fakkel doorgeven.
Kunnen we hen dat kwalijk nemen? Ik denk het niet. Ze hebben de
club helpen oprichten en groot gemaakt.
Zonder hen had de club nooit gestaan waar ze nu staat. Er moet
begrip voor zijn dat de jarenlange inzet zijn tol eist en dat er
andere prioriteiten in het leven voorrang krijgen op een bepaald
moment.
Dus wat mij betreft; bedankt Jean Paul, Bernadette en Luc. Ten
gepaste tijde zullen we jullie nog in de bloemetjes zetten. En ik ben
ervan overtuigd dat al onze leden ons daarin zullen volgen.
Keerpunt in de geschiedenis van onze loopclub dus. Kristy,
Isabelle en Alex hebben zich aangediend om de vrijgekomen taken
over te nemen. Voor hen ook geen gemakkelijk klus in dit nieuw
hoofdstuk van onze club. Maar ze zullen de verwachtingen wel
waarmaken, denk ik. Er zit gedrevenheid in hun karakter.
En dan Marc. Waarschijnlijk wel de ruggegraat van onze club
momenteel. Verzorgt het secretariaat als geen ander. Voor
iedereen de gedoodverfde opvolger voor Jean Paul als voorzitter
maar we hebben onderling beslist dat Marc de enige was die de
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secretarisfunctie op dit niveau kon behouden. Het was een
moeilijke beslissing maar bijna de enige optie die we toen hadden.
Bedankt Marc om deze taak te willen verderzetten.
Bedankt ook aan de uittredende bestuursleden voor de positieve
medewerking bij de overdracht van alle bestuurswerkzaamheden.
Een voorbeeld van samenwerking!
We moeten nu verder op de ingeslagen weg en hopen nog altijd
meer verjonging te krijgen in ons bestuur. Daar gaan we aan
werken de volgende jaren.
Via deze nieuwsbrief zal ik jullie elke keer op de hoogte houden
van de evolutie in onze club. Ik ben niet de grootste prater tijdens
het trainen, dat weet ik, want dan wil ik liefst zelf ontspannen en
genieten van het lopen. Maar ik hou wel van een open bestuur en
communiceren over het reilen en zeilen van en binnen de club.
Deze nieuwsbrief is daar een geschikt middel voor, denk ik. En als
jullie opmerkingen hebben kunnen jullie mij daar altijd over
aanspreken uiteraard.
Wat communicatie betreft kan ik u nu al melden dat er dit jaar
geen eetfestijn zal doorgaan. Met de bestuurswissel is de tijd te
kort om dit nu reeds te organiseren. Het was kiezen tussen
eetfestijn of start running. We hebben de voorkeur gegeven aan
het sportieve.
In de volgende nieuwsbrieven houd ik jullie verder op de hoogte
over de verdere agenda van onze loopclub.
Met sportieve groeten,
Rudy Vermeersch.

Algemene ledenvergadering.
Zondag 29 januari, algemene ledenvergadering in Johan’s Lodge
met brunch.
Een dertigtal aanwezigen voor een belangrijke vergadering, met
ondermeer de wijziging van het bestuur.
Het verslag op www.jczwalm.be en verder in de nieuwsbrief.

Start Running 2017
We gaan dit jaar opnieuw een start to run organiseren, dit blijft
belangrijk om als club te blijven groeien, vernieuwen, verjongen
enz.
We hebben beslist om een aantal zaken aan te passen:
- start zal ongeveer een maand later zijn nl op dinsdag 28 maart;
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op die manier zullen alle deelnemers niet meer in het donker moeten lopen en hopelijk ook bij
aangenamere temperaturen.
- programma start to run gaat over 10 weken ipv 12.
- we gaan voor 2 trainingen voor start to runners per week nl op dinsdag- en donderdagavond om
19u30. Er waren in het verleden steeds heel weinig deelnemers op zondag.
- we kiezen voor een professionele begeleiding, we zijn volop op zoek naar geschikte kandidaat.
Heel binnenkort zijn flyers en affiches beschikbaar.
Wie iemand kent die interesse heeft om iets gezonder te gaan leven, die iets aan zijn/haar conditie
wil doen... aarzel niet om hen aan te spreken. Soms is nog een klein duwtje nodig om hen te
overtuigen!

Verlengen lidmaatschap joggingclub Zwalm
2017
De meeste lopers hebben hun lidmaatschap al verlengd waarvoor dank.
Voor degenen die dat nog niet hebben gedaan, weet dat je verzekering bij sporta afliep op 31
januari 2017.
Wanneer je alsnog lid wil blijven, stort je lidgeld op onze rekening BE 39 7360 2640 8619 of
betaal dit aan één van de bestuursleden. Weet dat je via de club verzekerd bent 24 uur op 24 en op
alle door de club georganiseerde evenementen of joggings uit regelmatigheidscriterium.
Er zijn misschien vragen hoe het komt dat de nieuwe lidkaarten 2017 van Sporta nog niet zijn
verdeeld, dit heeft te maken met een overgang naar een nieuw leden administratieprogramma bij
Sporta dat zal ingaan uiterlijk begin maart, dus nog even geduld.
Wie een tussenkomst in de mutualiteit wenst mag me zijn aanvraagformulier bezorgen en ik zorg
voor een spoedige behandeling. Aanvraagformulieren mutualiteit zijn terug te vinden op website
www.jczwalm.be.
Marc

Kalender
Er wordt aan een nieuwe kalender gewerkt.
19 maart Zwinstedenloop Sluis
9 april Vlaanderen mooiste marathon
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Uitslagen JC Zwalm – Januari 2017

08/01/2017: Nieuwjaarsrun 2017 (Antwerpen)
10 km, 436 deelnemers
50. Wim Van Nieuwenhuize

0:44:01

208. Kathy Petit

0:53:23

Meer info: https://www.facebook.com/RhythmnRunMarathonClubAntwerpen/?fref=ts

14/01/2017: 33ste Leopoldsloop (Watervliet)
21,095 km, 217 deelnemers
53. Wim Van Nieuwenhuize

1:35:33

99. Kurt De Smet

1:44:05

180. Kathy Petit

2:01:32

Meer info: https://krekenlopers.wordpress.com/

21/01/2017: Bostrail (Aalter)
Radio Trail: 24 km, 384 deelnemers
163. Kurt De Smet

2:15:34

263. Kathy Petit

2:31:36

Bossen van Vlaanderen Trail: 43 km, 142 deelnemers
46. Wim Van Nieuwenhuize

3:51:07

Meer info: http://bostrails.blogspot.be/

28/01/2017: Eugene Vink Memorial (Westdorpe, NL)
14,5 km, 71 deelnemers
4. Kevin D’Hondt

0:54:05

50. Alex Koussonsky

1:14:05

Meer info: http://www.sspzvl.nl/

