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Hoogspringmat
Athlos gaat een kindvriendelijke hoogspringmat aanschaffen. Deze is lager (35
cm i.p.v. 70 cm) en hij is zachter om te vallen. Op de plek van de huidige
rechter mat komt deze nieuwe kindvriendelijke mat te liggen. We hebben
inmiddels al subsidie ontvangen van de Atletiekunie en we hebben ook aan de
Rabobank om een bijdrage gevraagd. Daarnaast kan ook geld van de Grote
Clubactie worden ingezet.

Clubheld
De Stentor is weer gestart met de Clubhelden van de Amateursport. Met
Clubhelden zetten we de clubs en hun helden in het zonnetje.
https://destentor.clubheldvanhetjaar.nl/nomineren
Help mee, nomineer de held van jouw club en vertel ons
waarom hij of zij op handen wordt gedragen.

Nomineer een
Athlosser als
Clubheld

Stemmen is geheel gratis! Stemmen kan
tot en met 30 november 2018, 12.00 uur.
Staat jouw clubheld er nog niet tussen? Geen probleem,
want je kunt jouw clubheld nog steeds nomineren. Klik
dan op nomineren.
Wint jouw held? Dan wint jouw club € 10.000,-
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Meerkamp-training
Super leuk nieuws: Vanaf maandag 5 november is Athlos gestart met een
senioren/master atletiek meerkamp groepstraining. Er wordt gestart om 19:15
uur met een warming up en loopscholing. Daarna doen we een meerkamponderdeel en eindigen we met wat tempo’s. Om 20:30 uur stoppen we de
training. Wil je ook recreatief kennis maken met de baanatletiek of wellicht als
senior/master meedoen aan wedstrijden/ competities doe dan een gratis
proefmaand. Alida van de Kolk zal de trainingen verzorgen met uiteraard een
goede back-up. Tot maandag bij atletiekvereniging Athlos, Strokelweg 9 te
Harderwijk.
Voor vragen mail me: Alida.v.d.kolk@hetnet.nl.
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Sponsorkliks
Op de website van Athlos staat een banner van SponsorKliks. Door op deze
banner te klikken verschijnt een overzicht van tientallen webwinkels,
waaronder Bol.com, Coolblue en Zalando. Elke aankoop bij een van deze
bedrijven levert jouw sponsordoel ( AV Athlos) een commissie op terwijl u zelf
dezelfde prijs betaalt, het kost je dus niets extra.
Zeker in deze tijd van aankopen voor Sint en Kerst kan het ook voor Athlos een
leuk cadeautje opleveren.
Op dit moment ( 9 november) staat de teller op € 43,11.
Halen we dit jaar de € 100,- ??

Grote Clubactie
Al meer dan 45 jaar steunt de Nationale Stichting Grote Clubactie het
Nederlandse verenigingsleven. Verenigingen zijn namelijk de basis voor een
gezonde samenleving. Daarom wordt er jaarlijks een landelijke loterij
georganiseerd, waarmee verenigingen extra inkomsten werven.
Iedere club kan extra geld namelijk goed gebruiken. Clubhuizen hebben
onderhoud nodig en materialen moeten worden vervangen. De afgelopen jaren
hebben duizenden verenigingen met de Grote
Clubactie hun doelen gerealiseerd. Of het nu om
sport, hobby of cultuur gaat, alle verenigingen zijn
bij ons welkom. De loten worden verkocht voor
€3,- per stuk. Hiervan gaat 80% rechtstreeks naar
de vereniging. Dit is al sinds het eerste lot een feit
en daarmee ook de kracht van de Grote Clubactie.
De Grote Clubactie heeft als hoofddoel het financieel gezonder maken van het
Nederlandse verenigingsleven. Daarom zijn we ook trots dat er in
2017 €9.000.000,- werd opgehaald door de deelnemende verenigingen,
waarvan 80% naar de clubs gaat! Athlos verdiende in 2017 bijna € 2500,Online loten kopen kan via de link
https://clubactie.nl/actie/AtletiekVerenigingAthlos12
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De Wissel
Op 20 november wordt er weer begonnen met de
opmaak van Wissel no.5 in 2018. Dus kopij kan vanaf
nu worden gestuurd naar dewissel@athlos.nl
In de elke Wissel berichten van het bestuur, de
columns van Alida ( Uit het Startblok) en Kees ( GBJ
Legrand) en artikelen van leden en redactie. Bijv.
een stukje over de cursus Trailrunning, de
Beweegraad Harderwijk, het Uri-paadje, CSE-Zwolle,
de lengte van de trimbaan en verhalen van de
wandelaars.

De Wissel is te lezen via de link
https://issuu.com/wisselathlos/docs/wissel_4_2018

Rabobank Clubkascampagne
Athlos heeft meegedaan aan de Rabobank Clubkascampagne en heeft daarmee
€ 428,77 opgehaald. Dit geld zal worden besteed aan de aanschaf van een
kindvriendelijke hoogspringmat ( zie eerste artikel).
Hartelijk dank voor de medewerking.
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