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2019 was weer een druk bezet jaar. Begin van het jaar werden, na de toiletten vorig jaar, ook de 

dames- en herendouches onder handen genomen. En die zien er weer uit als nieuw. Strakke zwarte 

tegels op de vloer en mooie witte wandtegels, net als op beide toiletgroepen. 

Dat was nog maar het begin: na deze aanpassingen waren we klaar voor een grote hoeveelheid 

wedstrijden: op de baan en in het bos. De een beter bezocht dan de ander, maar de xxx in juni werd 

toch wel een van de drukst bezochte wedstrijden. Door het oefenveld van FC Jeugd te lenen konden 

we alle deelnemers van de Stedenwedstrijd faciliteren. Een prachtige wedstijd. 

Op 11 juni 2019 heeft het bestuur Burgermeester en Wedhouders van de gemeente Ede mogen 

ontvangen. Zij brengen regelmatig een werkbezoek aan een van de bedrijven binnen de gemeente. 

Dit was het eerste bezoek aan een niet commerciële instelling. We hebben uitgebreid met hen van 

gedachten kunnen wisselen: eerst informatie gegeven over de vereniging, daarna een toelichting 

gegeven op het beleidsplan met als klapper, dat we graag in 2020 de 1e Edese marathon willen 

organiseren. Dat sloeg erg goed aan. Daarover later meer. We hebben ook nog een korte discussie 

kunnen voeren over de bijdrage van Climax aan het sportakkoord. Aan het eind van de middag 

hebben een 15-tal baan atleten een demonstratie gegeven van diverse baanonderdelen. Kortom een 

erg geslaagde middag. 

Op 27 juni was er een ander groot evenement, waar we zelf niet eens zoveel aan hebben hoeven te 

doen. Diner-in-the-sky: de jongerenondernemingskamer in Ede (JCI-Ede) heeft AV Climax uitgekozen 

als het goede doel. En in het bijzonder de Racerunners van Climax. Samen met de Racerunners 

hebben we uit handen van de burgermeester een cheque van € 10.000 mogen ontvangen. Het exacte 

bedrag werd later nog opgehoogd tot € 13.125. Climax heeft er zelf nog een bedrag bijgelegd, zodat 

we voor dat geld een Calisthenicsrek hebben kunnen laten plaatsen. Op het rek zijn diverse 

aanpassingen gedaan zodat het ook prima voor minder valide sporters gebruikt kan worden. Eind 

2019 is het rek officieel in gebruik genomen en hebben alle aanwezige Racerunners het lint door 

kunnen knippen. Het rek is natuurlijk niet alleen voor de Racerunners bedoeld: ook de andere atleten 

mogen hier gebruik van maken en menige krachttraining of cooling down heeft al plaatsgevonden op 

het rek. 

Het werd al genoemd: eind december is aangekondigd dat AV Climax, samen met de organisatie van 

de Heiderun, de 1e Edese marathon gaat organiseren. Op 10-10-2020 gaat het plaatsvinden. 

Startlocatie is het terrein rond de Mauritskazerne. Naast het feit dat we hier een van de groenste 

marathons van Nederland organiseren zal één van de hoogtepunten ook worden dat we de zuidzijde 

van de Ginkelse heide met de noordzijde verbinden middels een evenementenbrug. Hierdoor krijgen 

de deelnemers de mogelijkheid te genieten van het weidse uitzicht, maar ook voor sponsoren is deze 

brug erg interessant. Naast de marathon worden er op deze dag nog meer afstanden gefaciliteerd: de 

600m mini marathon, 3 km, 6 km, 12 km en de halve marathon.  

Over de baanwedstrijden en loopwedstrijden zal in de betreffende bestuursverslagen verder worden 

ingegaan. 

Daarnaast is nu het jaar ingeluid van ons 60-jarig bestaan. De activiteitencommissie is in volop in de 

weer met de voorbereiding van verschillende evenementen.  


