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Volg ons op facebook. Kijk hier ook voor
foto’s en spontane activiteiten waar leden
naar toe gaan.
www.facebook.com/Lopersgroepbrandevoort

De treinkaartjes worden vergoed door de lopersgroep.
Indien jij je hebt opgegeven, verwachten we ook dat je
deelneemt, dit i.v.m. de gekochte treinkaarten
(uitgezonderd onverwachte omstandigheden).
Vertrek:
10 km om 9.12 uur naar station Helmond
12,5 km om 9.12 uur naar station Helmond
17 km om 9.12 uur naar station Helmond Brouwhuis
25 km om 8.12 uur naar station Deurne
Wij wensen iedereen veel trein- en loopplezier!

Belangrijke data
Pilates van september t/m juli sIedere maandag om
18.45 uur

Lopersgroep Brandevoort zoekt nieuwe vrijwilligers!
Door: Sylvia Hermsen, vrijwilligerscoördinator

Zaterdag 7 september
Zondag 22 september
Maandag 23 september
Woensdag 25 september
Zondag 13 oktober

Treinenloop
Rondje Brandevoort
Speciale wandeling
Speciale wandeling
10 km, (halve) marathon
Eindhoven
Donderdag 26 december Kerstwandeling
Zaterdag 7 treinenloop
Door: de evenementencommissie

Heb je tijd en zin om een steentje bij te dragen aan
jouw club? Dan staat er misschien een leuke vacature
die je in wilt vullen. Of ken je iemand die zich graag als
vrijwilliger inzet? Maak hem/haar dan attent op
onderstaande vacatures.
Wij zijn op zoek naar:

Op zaterdag 7 september 2019 is de jaarlijkse
treinenloop.
Aanmelden vóór 6 september 12.00 uur
Via de inschrijflijsten in het sporthuis of via de website

Secretaris
Aanvang: per maart 2020
Jouw taak: je verzorgt de in-uitgaande post. Je stelt
een agenda op en verzorgt de verslaglegging van
de bestuursvergadering (4-6 keer per jaar) en de
ledenvergadering (1 keer per jaar). Als secretaris
ben je bestuurslid en maak je deel uit van het
dagelijks bestuur van onze lopersgroep. Voor meer
informatie kun je terecht bij Aus Grijpma.
De huidige secretaris zorgt voor warme overdracht.

Wandeltrainers voor de maandagavond en/of
woensdagochtend.
Aanvang: per direct.
Jouw taak: als wandeltrainer verzorg jij de
wandelingen. Je doet een warming up en cooling
down en zet een route uit, waarbij jij de
wandelaars begeleidt.
Voor meer informatie kun je terecht bij Marlou
Ubags.
Vrijwilliger voor de Clubkleding
Aanvang: per direct.
Jouw taak: twee keer per jaar kunnen leden
clubkleding bestellen. Jij zorgt ervoor dat de leden
op de hoogte worden gesteld om de clubkleding te
bestellen. De bestellingen geef je door aan onze
hoofdsponsor Gunneman, Intersport. Als de
kleding wordt geleverd, zorg jij er voor dat deze bij
de leden terechtkomt.
Vrijwilliger Sponsoring
Aanvang: per direct
Jouw taak: Je onderhoudt actief contact met de
hoofdsponsor en je zet je actief in om nieuwe
sponsoren te zoeken. Je mag zelf invulling geven
aan hoe je dit wilt gaan vormgeven.
Heb je interesse, meld je dan bij Sylvia Hermsen,
Vrijwilligerscoördinator, Lopersgroep Brandevoort

Vrijwilligers Rondje Brandevoort
Door: Organisatie Rondje Brandevoort
We hebben al heel veel hulp voor Rondje Brandevoort
gevonden. Dank alvast aan iedereen die meehelpt!
Voor 22 september zijn we nog op zoek naar:
- 1 verkeersregelaar
- Bemanning voor de drankpost wandelaars
Dus ben je of ken je iemand die dat wil doen, meldt het
bij rondjebrandevoort@lopersgroepbrandevoort.nl
Sponsoren Rondje Brandevoort
Door: Organisatie Rondje Brandevoort
We hebben veel nieuwe sponsoren voor deze editie
van Rondje Brandevoort. We danken alle sponsoren
voor de sponsoring van ons evenement!

Heb jij je al ingeschreven?
Door: Organisatie Rondje Brandevoort
….voor Rondje Brandevoort natuurlijk! Weet jij al
welke afstand je wilt lopen? Schrijf je dan in via
inschrijven.nl. Dit jaar is er een limiet aan het aantal
deelnemers per afstand van de trimloop. Zorg dat jij je
favoriete afstand kunt lopen! Voor leden van de
lopersgroep is er een gereduceerd tarief van €2,00
inclusief gratis consumptie. Gebruik de kortingscode
die je via de secretaris ontvangen hebt. Ben je de code
vergeten, stuur dan een email naar
secretaris@lopersgroepbrandevoort.nl. Let op de code
is alleen geldig voor leden van Lopersgroep
Brandevoort!
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