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Belangrijke data
* 18 juli Halve van Helmond

Hoera, de 100e editie!!
Proficiat allemaal, jullie lezen de
100e editie van de nieuwsbrief.
Dat is toch een leuke mijlpaal.
Dus virtueel hangen we de slingers
op 😊, hieperdepiep hoera!
Heb je nog leuke ideeën of onderwerpen voor de komende nieuwsbrieven, laat het ons weten via
pr@lopersgroepbrandevoort.nl.

Nieuws over de ALV
We hebben inmiddels de tweede
digitale ALV gehad. Iedereen is
reeds gewend aan het digitale
vergaderen blijkt wel, het ging
supergoed. Even een update van
enkele agendapunten:
Contributie
We hebben dit jaar, tot nu toe,
nog geen trainingen kunnen geven

of activiteiten kunnen
organiseren. In mei gaat het
bestuur beslissen wat er gaat
gebeuren met de hoogte van de
contributie. We kunnen dan vrij
nauwkeurig vaststellen wat we
hebben uitgegeven en wat we
(hopelijk) nog kunnen gaan doen
in de tweede helft van 2021.
Wellicht kunnen we korting geven
op de contributie bij de incasso
van de het tweede half jaar.
Wijziging in het bestuur
Renate is aangetreden als
penningmeester. Zij stelt zich in
deze nieuwsbrief voor.
Bij de komende ALV treedt Tonny
af als voorzitter en Sylvia als
bestuurslid (aandachtspunt
vrijwilligers, trainers). Beide
stellen zich niet herkiesbaar.
Oproep!! Wie o wie wil zich
beschikbaar stellen?
Ben je geïnteresseerd?
Graag een mailtje naar onze
secretaris: secretaris@
lopersgroepbrandevoort.nl.

Even voorstellen
Hoi! Mijn naam is Renate
Krommert. Geboren en getogen in
Utrecht, maar ik woon al heel lang
in het Bourgondische Brabant en
wil hier nooit meer weg.
In het dagelijks leven werk ik als
P&O/ vitaliteitsmanager bij Velde,
een werving- en selectieorganisatie in ’s-Hertogenbosch. Ik
heb een leuk en druk sociaal leven
met vrienden en vriendinnen, ook
in deze tijd… want overal is een
mouw aan te passen. Heb het
afgelopen jaar al een paar
wandelschoenen versleten! ;-)
Sinds een paar jaar ben ik lid van
de Lopersgroep en loop ik normaal
gesproken in groep 2. Sinds corona
ben ik met een aantal vanuit dat
groepje trouw de trainingen aan
het volgen en ben ik heel blij dat
we dit zijn blijven doen.
Naast hardlopen ben ik ook met
enige regelmaat in de sportschool
te vinden, wandel en reis ik graag
(begin vorig jaar nog op een
actieve vakantie naar Colombia

www.lopersgroepbrandevoort.nl

Volg ons op facebook! www.facebook.com/lopersgroepbrandevoort

geweest en ik kan niet wachten op
de tijd dat dit ook weer mogelijk
is) en sta ik in de winter ook graag
op de lange latten.

straks, als het weer kan, gewoon
tijdens de hardlooptrainingen!
Een sportieve en vitale groet van
Renate Krommert

Sinds kort weer heel happy in de
liefde, dus het kan niet op!
Na de ALV 2021 heb ik voor het
‘echie’ de rol van penningmeester
overgenomen van Sandra Wijlaars.
Achter de schermen was ik al sinds
de zomer van 2020 actief, toen
bekend werd dat Sandra zou
stoppen. Sindsdien deden we het
min of meer samen. En ik wil haar
dan ook via deze weg nogmaals
danken voor alle hulp.
Dit was het zo’n beetje wat ik over
mezelf kan vertellen.
Ik heb veel zin om de komende
jaren de functie van penningmeester binnen de Lopersgroep te
vervullen.
Bij vragen, ideeën of opmerkingen
kunnen jullie me bereiken via
penningmeester@
lopersgroepbrandevoort.nl of
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We kunnen nog wat hulp
gebruiken voor de volgende
commissies:
kidsrun, verzorging, foto & film of
wedstrijdsecretariaat.
Wil je een steentje bijdragen aan
de 1e editie van dit evenement?
Stuur dan een berichtje naar Elly
Rijkers: famvanoss@gmail.com.

Lavans Halve van
Helmond
Voor de Lavans Halve van
Helmond hebben we de
organisatie opgestart, zodat we
in de startblokken staan als we
toestemming krijgen voor de
organisatie van het evenement
op 18 juli.

Colofon
Nieuwsbrief Lopersgroep Brandevoort
Redactie/vormgeving: PR commissie
Deze nieuwsbrief verschijnt maandelijks
voor leden van Lopersgroep Brandevoort.
Inleveren kopij volgende editie:
vóór 15 mei via
pr@lopersgroepbrandevoort.nl

Volg ons op facebook! www.facebook.com/lopersgroepbrandevoort

