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Editie 2019-2

Op de laatste zaterdag van deze maand opent Climax het baanseizoen

Maart 2019

met de traditionele Trainingspakkenwedstrijd. Met dit jaar ook een 5km
voor de runners. Op 15 maart is de jaarlijkse ledenvergadering, waarbij

Onze sponsors

we allemaal worden verwacht. En een dag later kun je helpen klussen
tijdens NL Doet. Een drukke maand dus bij Climax!

Uitnodiging algemene ledenvergadering
Op vrijdag 15 maart a.s. wordt de jaarlijkse ledenvergadering van Climax
gehouden. Het Bestuur nodigt hiervoor alle leden, ouders van de
jeugdleden en buitenleden uit. Aanvang 19.30 uur. Lees meer

Van de Bestuurstafel
Rennen, vliegen, springen, vallen, opstaan en weer doorgaan! De eerste
twee maanden van 2019 zijn weer voorbij gevlogen. Er gebeurt zoveel
binnen onze mooie club, iets waar ik elke laatste maandag van de maand
weer even bij stil mag staan tijdens de bestuursvergadering. Lees meer

Officiële ingebruikname watertappunt
Op 16 maart wordt het een speciale NL Doet. Voorafgaand aan de
klusochtend zal het watertappunt van stichting Join the pipe, dat o.a.
met de Ede Doet actie kon worden gefinancierd, officieel in gebruik
worden genomen. Daarmee zal Climax ruim 30.000 plastic bekers per
jaar gaan besparen.

Klus op 16 maart mee tijdens NL Doet
Kom je op zaterdag 16 maart een ochtendje helpen? Dan zorgen we er
samen voor dat de accommodatie van Climax, het clubhuis, de baan en
het materiaalhok weer tip top in orde zijn. We starten om 09:30 uur en
sluiten om 12:30 uur af met een lunch. Klik hier om je aan te melden!

Campagne 'veilig en vertrouwd sportklimaat'
De posters van de vertrouwenspersonen in het clubgebouw zijn een
onderdeel van de campagne 'veilig en vertrouwd sportklimaat'. De
Atletiekunie is samen met verenigingen een campagne begonnen om
ervoor zorgen dat ieder individu zich veilig en prettig voelt in de sport en
zichzelf kan zijn! Je kunt, indien gewenst, de vertrouwenspersonen bij
Climax bereiken via de e-mail: vpman@climax-atletiek.nl
of vpvrouw@climax-atletiek.nl

Opening baanseizoen op 30 maart
Op zaterdag 30 maart opent Climax het baanseizoen met de traditionele
'Trainingspakkenwedstrijd'. De wedstrijddag begint om 9.25 uur met een
5 km (speciaal voor runners), gevolgd door een Athletics Champs
wedstrijd voor de pupillen. 's Middags zijn er wedstrijden voor de
junioren, senioren en masters. Lees meer

Evenementen
Hierbij een overzicht van de aankomende evenementen:
- vrijdag 15 maart - algemene ledenvergadering
- zaterdag 16 maart - NL doet
- zaterdag 30 maart - Trainingspakkenwedstrijd
- zondag 7 april - competitiewedstrijd junioren A
- vrijdag 7 juni - Olympic Moves (schoolsportcompetitie)
- zondag 26 mei - competitiewedstrijd senioren 2e divisie
- zaterdag 15 juni - 21e Groot Ginkelse Loop

Deze nieuwsbrief wordt verstuurd naar de leden, vrijwilligers en sponsors van atletiekvereniging
Climax. Vragen, suggesties en kopij voor de nieuwsbrief kun je mailen naar pr@climax-atletiek.nl.
Wil je de kopij voor de volgende editie vóór 17 mei 2019 aanleveren.
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