
 
 
 
 
 
 
Best lid van Voorne Atletiek, 
 
Goed nieuws! 

Vanaf zaterdag 5 juni mogen volwassenen vanaf 18 jaar op de sportaccommodatie en in de 
openbare buitenruimte in groepsverband sporten onder de volgende voorwaarden: 

 De maximale groepsgrootte is 50 personen. Zij hoeven geen 1,5 meter afstand van elkaar te 
houden als dit de sportbeoefening in de weg staat.  

 Onderlinge trainingswedstrijden zijn toegestaan (zonder publiek). 

 Voor kinderen tot en met 17 jaar zijn competitiewedstrijden weer toegestaan (zonder publiek).   

 Kleedkamers en douches mogen open. 

 Sportkantines mogen open onder dezelfde voorwaarden als de horeca. Reserveren en een 
gezondheidscheck zijn verplicht.  

 In binnenruimtes moet je een mondkapje dragen. Tijdens het sporten mag het mondkapje af.  

Dit betekent dat de avondtrainingen voor senioren vanaf onze accommodatie op het Geuzenpark 
met ingang van dinsdag 8 juni weer op de normale wijze zullen worden hervat. Omdat er een 
registratieplicht is, vragen wij je aan  je trainer door te geven of je wel/niet deel zult nemen aan de 
training. Mogelijk komt er ook een intekenlijst te liggen in de accommodatie.  Wij zullen er alles aan 
doen om de bar zo snel mogelijk te heropenen. 

Voor  de ochtendtrainingen voor senioren geldt dat als vertrekpunt voorlopig is gekozen voor Hotel-
Restaurant van Marion. Het is de bedoeling dat we na de zomervakantie weer gaan trainen vanaf 
voetbalvereniging OVV. 

 Starten beginnersgroep(en) 

Op dinsdagavond 22 juni starten we met een groep voor beginnende hardlopers, voor de ochtenden 
start deze groep op woensdagochtend 23 juni. 

Pupillencompetitie 

We zijn trots op al onze deelnemende 
leden bij de afgelopen pupillencompetitie, 
die deze keer in twee delen was gesplitst. 
De technische onderdelen vonden plaats 
op onze eigen baan en de sprint bij  AV 
Spark in Spijkenisse. Het weer zat mee en 
dat maakte het leuk voor kinderen, trainers 
en alle hulpouders.  

 

Alle pupillen hebben hun beste pogingen 
weer kunnen laten zien en wat waren ze allemaal enthousiast! Goed om te zien en horen dat 
iedereen elkaar aanmoedigt.  We zijn dan ook trots op alle behaalde resultaten, deze zijn te vinden 
op de website atletiek.nu. 

 



 

Vacatures secretaris en voorzitter wedstrijdcommissie 

Met betrekking tot de vacatures voor bestuursfuncties hebben we verscheidene positieve reacties 
ontvangen. Mocht je meer willen weten over de werkzaamheden van het bestuur of iemand weten 
die eventueel een functie binnen ons bestuur zou willen vervullen, aarzel dan niet en neem direct 
contact  op met Els (va@voorzitter.com of elstinkhof@gmail.com)  of met Jan 
(jan.ketellapper@xs4all.nl). Wij zijn altijd bereid om zaken uit te leggen en sommige functies kunnen 
ook in “parttime verband” uitgeoefend worden. De functieprofielen van secretaris en van voorzitter 
wedstrijdcommissie zullen worden toegevoegd aan deze nieuwsbrief.  

Vacature voorzitter 

Voor het voorzitterschap is op dit moment nog geen geschikte kandidaat voorgedragen. Voor deze 
functie geldt natuurlijk ook dat er bij vragen contact met ons (het bestuur) opgenomen kan worden. 
Eventuele kandidaten kunnen zich  dus rechtstreeks wenden tot het bestuur. Alle informatie zal door 
het bestuur vertrouwelijk worden behandeld.  

In de loop van deze week volgt de factuur voor de contributie. Wij kunnen niet genoeg benadrukken 
hoezeer wij het waarderen dat je deze contributie ook in de voor onze vereniging zo moeilijke tijd 
bent blijven betalen. We beseffen heel goed dat in sommige perioden een tegenprestatie niet 
mogelijk was. Alleen met elkaar zijn wij Voorne Atletiek en het is goed te beseffen dat veel leden 
onze vereniging een warm hart toedragen. 

De komende periode zullen wij benutten om onze vereniging weer financieel gezond te maken. Dit 
betekent onder meer dat een uitbreiding van ons ledenbestand noodzakelijk is. Deze uitbreiding 
hopen we voornamelijk te realiseren door beginnende hardlopers kennis te laten maken met onze 
vereniging. Daarnaast is natuurlijk iedereen welkom. We ontvangen op dit moment regelmatig 
nieuwe aanmeldingen en zijn hier blij mee.  

Bovendien geldt er een leuke actie! Voor ieder nieuw lid dat jij aanbrengt, maak je kans op een grote 
korting op je jaarcontributie.  

Daarnaast kunnen we natuurlijk best wat nieuwe sponsors gebruiken! Alhoewel Fred (van Overeem) 
en Jeroen (Volker) hier druk mee bezig zijn, is alle hulp hierbij van harte welkom! 

Blijf gezond en tot snel! 

Het bestuur van Voorne Atletiek 
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