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Januari zit er alweer bijna op en de eerste evenementen hebben alweer

Januari 2019

plaatsgevonden. Begin februari is er weer een Pubquiz, als vervanging
van de nieuwjaarsrececeptie. Na alle commotie van de afgelopen weken
schenkt het Bestuur nog eens aandacht aan het veilige sportklimaat bij

Onze sponsors

Climax. En de baanatleten kunnen gaan aftellen; de WCT heeft het
programma voor het outdoorseizoen bekend gemaakt.

Van de Bestuurstafel
Vanuit de sneeuw in Duitsland praat secretaris a.i. Marieke van Hunen
ons weer bij over bestuurszaken. Schrijf 16 maart alvast in je agenda,
want dan wordt er in het kader van NL Doet weer geklust bij Climax. Lees
meer

Pubquiz (alternatieve nieuwjaarsreceptie)
Op vrijdag 8 februari organiseert Climax weer, als vervanging van de
nieuwjaarsreceptie, een pubquiz! Vorig jaar was dit gezellige
avondje, waarop je onder het genot van een drankje en een bitterbal de
kennis van jouw team test, een groot succes. Aanvang 19.30 uur. Stel
een team van 4-6 personen samen en schrijf je in! Lees meer

Veilig sportklimaat bij Climax
Een veilige omgeving is belangrijk; thuis, op school, op het werk, maar
zeker ook bij de sportvereniging. Enkele weken geleden werd de
atletiekwereld opgeschrikt door de berichtgeving over een atletiektrainer,
die in omgeving van Den Haag jarenlang grensoverschrijdend gedrag
heeft kunnen vertonen. Climax heeft de afgelopen jaren reeds een aantal
maatregelen genomen om een veilig sportklimaat te creëren. Lees meer

Website bijna AVG proof
In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
is de Webcommissie druk bezig met het AVG proof maken van de website.
Privé gegevens zullen worden vervangen door aan Climax gerelateerde email adressen. De info over het Bestuur, de Webcommissie, trainers
loopgroepen en de pagina's van de loopgroepen is reeds aangepast. In de
volgende fase zullen de pagina's met informatie over baanatletiek en de
overige commissies worden gewijzigd.

Twee keer brons op NK indoor bij junioren C
Op 19 en 20 januari werden in het Omnisport in Apeldoorn de Nationale
CD spelen, het officieuze NK voor junioren CD, gehouden. Dorine van
Leeuwen won haar eerste individuele NK medaille bij het hoogspringen:
brons! Céline van Heerikhuize, nog herstellende van een
knieblessure, stond op nationaal niveau al vaker op het podium en won in
Apeldoorn brons op de 800 meter. Beide meiden verbraken daarmee ook
het indoor clubrecord. Lees meer

Evenementen
Hierbij een overzicht van de aankomende evenementen:
- vrijdag 8 februari - pubquiz
- zaterdag 16 maart - NL doet
- zaterdag 30 maart - Trainingspakkenwedstrijd
- zondag 7 april - competitiewedstrijd junioren A
- vrijdag 7 juni - Olympic Moves (schoolsportcompetitie)
- zaterdag 15 juni - 21e Groot Ginkelse Loop
- zondag 16 juni - competitiewedstrijd senioren 2e divisie
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