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Onze sponsors

Op 24 november organiseert Climax weer de Horaloop. De organisatie
probeert het evenement steeds te vernieuwen en dat is ook dit jaar weer
gelukt. Evenals vorig jaar is er een Race in een Race. Dit keer kunnen
echter alle deelnemers zich als team aanmelden. Tevens staat er voor
het eerst een wedstrijd voor Racerunners op het programma.
Inschrijven is online mogelijk tot 23 november om 20.00 uur. Schrijf je
dus snel in of geef je op als vrijwilliger!

Van de Bestuurstafel
Het Bestuur is de afgelopen maanden druk geweest met de toekomst van
Climax door onder andere aandacht te besteden aan het water- en plastic
bekerverbruik, sponsoring en het stimuleren van de G-atletiek en
Racerunning. Lees meer

Zaterdag 24 november: 51e Horaloop
Op zaterdag 24 november organiseert Climax de de 51e Horaloop.
Deelnemers kunnen zich tot 23 november om 20.00 uur (uitsluitend
online) inschrijven. Dit jaar is er ook weer een teamwedstrijd. Let op: Het
parcours van de 10EM is in verband met werkzaamheden aan het Weide
Veldpad door de Gemeente Renkum gewijzigd. Lees meer

Organisatie Horaloop zoekt nog vrijwilligers
Op 24 november organiseert Climax weer de Horaloop! Climax zoekt
tientallen vrijwilligers om dit evenement ook dit jaar weer tot een groot
succes te maken. Meld je snel aan als vrijwilliger en maak Climax blij,
ongeveer 1000 lopers blij en jezelf blij, omdat je een leuke, gezellige en
nuttige dag hebt. Klik hier om je in te schrijven als vrijwilliger!

Nieuw sponsorcontract met Fysiomed
Bravenboer
Begin november hebben Climax-voorzitter Evert Schipper en Erik
Bravenboer een nieuw driejarig sponsorcontract ondertekend. Daarmee
blijft Fysiomed Bravenboer ook de komende drie jaar sponsor van onze
vereniging. Lees meer

Climax bijna AVG-proof
De nieuwe privacywetgeving (Algemene Verordening
Gegevensbescherming) vereist dat Climax zorgvuldig met
persoonsgegevens en foto’s van onze leden omgaat. Daarom is begin
oktober besloten om toegang tot de Climax fotoalbums te beperken tot
‘Friends’. In drie eenvoudige stappen kun je toegang tot de foto’s van
Climax krijgen. Klik hier als je daar meer over wilt weten.
Binnenkort gaan we weer een stap verder. Het Bestuur heeft een voorstel
van de Webcommissie goedgekeurd om alle privé gegevens van trainers
en vrijwilligers op de website van Climax te verwijderen en deze te
vervangen door e-mail adressen (die eigendom zijn) van Climax. Het
Bestuur zal hen eerst hierover inlichten, zodat de Webcommissie de
plannen vervolgens dit jaar nog kan uitvoeren. Allemaal stappen die
nodig zijn om als vereniging AVG-proof te zijn.

User eXperience workshop website
De webcommissie van Climax wil graag een aantrekkelijke website
aanbieden aan alle doelgroepen. Om de gebruikerservaring zoveel
mogelijk aan te laten sluiten op jullie behoeftes, organiseert de
webcommissie op 19 november een brainstorm over hoe we onze website
verder kunnen verbeteren. Kom langs voor deze gezellige en interactieve
avond. Lees meer

Promotiefilm Climax
Tijdens de Clubkampioenschappen op 6 oktober jl. heeft Iris Timmer een
promotiefilmpje van Climax gemaakt. De beelden werden aangevuld met
drone-opnamen van Martijn Goddijn. Klik hier om het filmpje te bekijken.

Column: Alfred Gaasbeek spaart clubrecords
Alfred Gaasbeek was bijna afgekeurd als hardloper, maar na jaren
blessureleed is hij weer helemaal terug. En hoe... de kilometervreter van
weleer rijgt clubrecord aan clubrecord. Dit jaar verbeterde hij in de
categorie 65+ al de clubrecords op de 10, 20 en 30km, de 10 EM en de
halve marathon. Zaterdag 3 november was hij in Renswoude op de halve
marathon met een tijd van 1:42:33 uur weer 3½ minuut sneller dan zijn
eigen clubrecord. Lees meer

Evenementen
Hierbij een overzicht van de aankomende evenementen:
- zaterdag 24 november - 51e Horaloop
- zaterdag 12 januari (2019) - BVC Ede
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