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Algemeen
In 2016 is Wilma Fontaine afgetreden als bestuurslid. Hiervoor in de plaats is Ferry van Dipten gekomen. Dit jaar was
overdracht erg belangrijk en zijn er ook weer stappen gezet. Met dit jaar als grote klus de renovatie van de keuken.
Ook is het schoonmaken geen groot struikelblok meer en worden er ambitieuze plannen gemaakt om meer verbinding
te creëren binnen Climax.

Accommodatie
De accommodatie heeft zoals net gezegd een nieuwe keuken gekregen. Iets wat erg prettig is voor onze
barmedewerkers die elke maand alle lopers hebben voorzien van een kopje koffie of thee.
Wederom is NL Doet een succes geweest voor allerlei klussen rondom de accommodatie en de baan. Hier gaan we
dus mee door.
Voor 2017 is er de ambitie om te kijken of de kantine er vernieuwde en gezellige uitstraling kan krijgen en of de
douches en wc gerenoveerd kunnen worden. kantine een verfbeurt ondergaat.

Activiteitencommissie
Sinds dit jaar is de activiteitencommissie opgenomen bij Ondersteunende zaken. In 2016 zijn er 10 activiteiten
georganiseerd voor alle doelgroepen binnen Climax. Van een pubquiz tot een kerstborrel en van een kamp voor de
jonge junioren tot een trainingskamp voor de oudere junioren, senioren en masters.
In twee willen we maandelijks een activiteit gaan organiseren met als doel meer verbinding creëren voor al onze
Climax leden.

Club- en trainingskleding
Dit jaar hebben we alle trainers weer nieuwe trainers kleding aangeboden in samenwerking met de Runnersworld.
Ook hebben we het talententeam een kledingpakket kunnen aanbieden, in totaal 12 pakken.

Medische begeleiding

Ook in 2016 is het stuk advisering van de sportfysiotherapeut praktijk Bravenboer gecontinueerd. Elke 3de week is er
op woensdag van 18.00 tot 19.30 uur een fysio spreekuur. Voor 2017 willen we dit gaan digitaliseren voor meer
gebruikersgemak.

Opleiding medische zaken
Bert Ravenswaaij heeft ook in 2016 de rol als opleidingscoördinator op zich genomen. Daar zijn wij Bert erg dankbaar
voor. Ook dit jaar hebben weer veel trainers de herhaling reanimatie en EHBO gevolgd. Beide zijn gegeven door
Yvonne Bos van Ziekenhuis De Gelderse Vallei. Zo zijn er weer 23 trainers dit een herhaling hebben gedaan. Toch
vind is dit aantal te laag ten opzichte van het aantal trainers. Dit moet in 2017 beter.

Vertrouwenscontactpersoon
In 2016 is er geen gebruik gemaakt van de vertrouwenscontact persoon. Gelukkig is er binnen de vereniging ook een
vrouwelijke vertrouwenspersoon.
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