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Beste hardlopers
en wandelaars
Door: het bestuur
Wat zijn we blij dat we 2020
kunnen afsluiten! Jammer genoeg
hebben we weinig samen kunnen
doen en helaas mogen we nog
steeds niet in een groep lopen.
Gelukkig hebben de meeste van
jullie wel een loop of
wandelmaatje gevonden, om toch
bezig te blijven. Alleen lopen of
wandelen is natuurlijk supersaai
en bijna niet vol te houden.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering kwam het verzoek om
per groep een groepsapp aan te
maken, dit is dan ook gebeurd.
Voor alle groepen is een
groepsapp, zoek via deze app een
maatje. Ben je NIET toegevoegd
aan een groepsapp en wil je dit
graag, stuur dan Marlou Ubags
even een bericht via 0642003124,
dan kan je toegevoegd worden.
Er zijn ook leuke dingen gebeurd
in 2020. We hebben nieuwe
kleding gekregen, die er super
mooi uitziet. De nieuwe pasronde
voor het voorjaar, kunnen we
helaas nog niet plannen i.v.m. de
huidige coronamaatregelen. Ben
je blij met je nieuwe kleding, stuur
ons een foto met je nieuwe outfit
aan, dan kunnen we die plaatsen
op de site of in de nieuwsbrief.
Kledingcommissie jullie hebben
goed werk verricht!
We kunnen ook nog terugkijken
op enkele leuke evenementen, die
we wel met z’n allen hebben
kunnen doen. Zo was er net voor
de lockdown de ontbijtloop, was
er over twee dagen verspreid de
(Strabrechtse) Heideloop, een
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geweldige en indrukwekkende
treinenloop en tot slot het
evenement bij de Hooijse Hoeve in
Someren. Deze evenementen
waren geweldig georganiseerd,
rekening houdend met de
richtlijnen op dat moment.
Evenementencommissie, bedankt!

het evenement door kan gaan, we
massaal deelnemen en/of helpen,
samen met HAC.
Als bestuur kunnen we het niet
alleen, daarom allemaal bedankt
voor jullie inzet. We gaan afscheid
nemen van 2020 en zien reikhalzend uit naar een sportief 2021.

Ook is er hard gewerkt aan onze
uitstraling. De site is geüpdatet,
nieuwe foto’s staan erop. Het
blitse, nieuwe logo schittert op
vele plaatsen.
PR- en websitecommissie, mooi!
Trainingen zijn afgelopen jaar vaak
onder moeilijke omstandigheden
doorgegaan. Veel trainers waren
bereid om meer trainingen te
geven dan gebruikelijk.
Trainers, fijn dat jullie zo flexibel
zijn geweest!
De Halve van Helmond, ook hier
zat corona ons aardig in de weg.
Toch is er achter de schermen
gewerkt aan een corona-proof
uitvoering en hebben we in Lavans
een hoofdsponsor gevonden.
Peter Rasenberg heeft zitting
genomen in het stichtingsbestuur
als vervanger van Sandra. Ook hier
is onzekerheid troef, als alternatief
is er een scenario dat uitwijkt naar
juni, in de avond. We houden jullie
op de hoogte en hopen dat, indien

Bedankt Trudy!
Door: PR commissie
Trudy heeft zich jarenlang ingezet
voor de PR- en communicatiecommissie. Ze heeft onlangs
aangegeven te willen stoppen.
Trudy was vrijwel vanaf het begin
betrokken bij deze commissie. We
gaan haar bijdrage erg missen en
willen haar enorm bedanken voor
haar inzet de afgelopen jaren.
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