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Belangrijke data  
* 16 maart ALV 
 

 

ALV 16 maart 
 
Beste Leden van Lopersgroep 
Brandevoort, 
 
Dinsdag 16 maart a.s. om 20.00u 
is de ALV. Deze is weer via TEAMS.  
 
Deelname kan plaatsvinden nadat 
je je hebt aangemeld door middel 
van een mail naar secretaris@ 
lopersgroepbrandevoort.nl 
 
Na aanmelding ontvang je een 
mail met een link, via deze link kan 
je dinsdag 16 maart inloggen. 
Onderstaand tref je de voorlopige 
agenda aan. Tot uiterlijk zondag  
7 maart kan je nog agendapunten 
aandragen. 
 

 
1. Welkom 
2. Goedkeuring notulen ALV 2020  

(zie DEF notulen ALV 2020) 
3. Verslag van de penningmeester 
4. Verslag van de kascontrole- 

commissie  
5. Samenstellen van de kas- 

controlecommissie van 2021 
6. Begroting 2021 
7. Status contributieverhoging 
8. Terugkoppeling m.b.t.  

algemene reserve 2019 
9. Algemeen verslag over 2020 
10. Terugkoppeling m.b.t. corona-  

activiteiten 
11. Terugkoppeling m.b.t.  

huishoudelijk regelement & 
statuten 

12. Wijzigingen in het bestuur 
▪ Wouter Kuijpers treed af als  

penningmeester. 
▪ Het bestuur draagt volgend  

kandidaat bestuurslid voor: 
▪ Renate Krommert als  

penningmeester 
13. Brainstorm huidige huisvesting  

i.v.m. aflopend contract 2021 
14. Ruimte voor rondvraag 
15. Sluiting 
 

Opgezegd… 
Door: Ingrid Loots 
 
Zo'n jaar of 7 geleden (weet het 
niet meer precies) ben ik 
overgehaald door mijn broer Jan 
om te gaan hardlopen. 
Ik hardlopen?? Je bent gek. Dat 
kan ik echt niet! 
Maar toch begonnen uiteindelijk. 
FUN TO RUN. Wat een fun was 
dat! Maar ook zwaar. Ik dacht 
echt, dit houd ik niet vol.  
Maar ik heb toch doorgezet en 
wat was ik trots op mijn eerste 3 
kilometer! 
En echt, ik begon het ook steeds 
leuker te vinden, leerde leuke 
mensen kennen en tja... ook ik kon 
het hardlopen niet meer missen. 
 
Het hoogtepunt was voor mij de 
Marathon van New York. Wat was 
dat geweldig!! Echt een van de 
mooiere dingen die ik in mijn 
leven gedaan heb. Wat een 
gezelligheid en belevenis was dat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maar helaas, daarna is het fout 
gegaan; ik kreeg een 
knieblessure... 
Die blessure is er nog steeds. Ik 
kom er niet meer vanaf. Ben al zo 
vaak opnieuw begonnen, fysio, 
osteopathie en nog veel meer hulp 
heb ik proberen in te schakelen. 
Maar helaas zonder resultaat. 
 
Daarom ga ik mijn lidmaatschap 
nu toch opzeggen. Het gaat me erg 
aan het hart, maar het is niet 
anders. Ik zal iedereen die ik heb 
leren kennen ontzettend missen, 
de gezelligheid, de evenementen, 
de nieuwjaarsborrel enz.  
 
Wens jullie nog heel veel fijne 
loopjaren. 
 
Liefs en groetjes van mij, 
Ingrid Loots 
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