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De zomervakantie is weer voorbij. De reflecterende hesjes voor
de runners moeten weer aan, net als de schijnwerpers op het
terrein van Climax. Op Facebook en op de website van Climax
hebben jullie alles kunnen volgen over Climax. In deze
nieuwsbrief besteden we onder andere aandacht voor een bericht
van de Bestuurstafel, een bericht van onze ledenadministatie, het
inleveren van frituurvet en een item over de Horaloop.

Onze sponsors

Van de Bestuurstafel
Voor deze nieuwsbrief is het stuk "van de Bestuurstafel" aangeleverd door
Wiebe Rengelink, penningmeester van Climax. Met ondere aandacht voor
het nieuwe All-United pakket, om de administratie veiliger en volgens de
nieuwste privacy-richtlijnen te beheren. Klik hier: Van de
Bestuurstafel.pdf

Ledenadministratie
Christien Verhoef beheert al jaren de ledenadministatie van Climax. In
bijgaande tekst vertelt Christien alles over het nieuwe
ledenadministratiesysteem en op welke manier je kunt inloggen. Ook is er
aandacht voor de digitale ledenpas van de Atletiekunie. Klik hier:
Ledenadministratie.pdf

Inzamelpunt frituurvet
Gebruikt frituurvet en bakolie krijgen na inzameling een tweede leven als
biobrandstof. Het gebruik van biobrandstof is goed voor het milieu. Het
enige dat je hoeft te doen is de gebruikte oliën en vetten apart inleveren
voor recycling. En dat kan bij Climax. Lees verder

WILHELM makelaars Horaloop
Op zaterdag 30 november a.s. vormen de heuvels van het Hoekelumse
Bos en het glooiende landschap van het beekdal van de Renkumse beek
de schitterende entourage van de WILHELM makelaars Horaloop. Deze
loop wordt al voor de 51e keer door Climax georganiseerd, maar dit jaar
voor het eerst onder de naam WILHELM makelaars Horaloop. Lees verder

Evenementen
Hierbij een overzicht van de aankomende evenementen:
- zaterdag 21 september Finale Stedenwedstrijden CD junioren
- zaterdag 5 oktober Clubkampioenschappen
- zaterdag 30 november WILHELM makelaars Horaloop

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 4 november 2019 aanleveren.
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