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Belangrijke data  
* zaterdag 7 januari 2023 
   Nieuwjaarsreceptie 
* zondag 15 januari 2023 

      Nieuwjaarswandeling 
 

Van het bestuur 
 
Tijdens de laatste ALV zijn de 

nieuwe bestuursleden benoemd. 
Het voltallige bestuur bestaat nu 
uit 7 leden. Via deze nieuwsbrief 
geven we regelmatig een update 
over waar we mee bezig zijn. 
 
Intussen zijn we een aantal keren 
bij elkaar geweest en hebben we 
de taken verdeeld. 
 
Het bestuur is formeel akkoord 

gegaan met de benoeming van 
Kitty van der Heijden als 
vertrouwenspersoon. Om haar 
onafhankelijke positie te 
benadrukken hebben we haar 
functie gepositioneerd tussen de 
algemene ledenvergadering en het 
bestuur. 
 
Het dagelijks bestuur bestaat uit: 
· Voorzitter: Frank Brouwers 

· Secretaris: Wouter Kuijpers 
· Penningmeester: Sandra Wijlaars 
 

Alle afdelingen c.q. commissies 
zijn gekoppeld aan een 
bestuurslid: 
· Ledenadministratie: 
  Sandra Wijlaars 
· Evenementencommissie: 

  Marlou Ubags 
· Wandelafdeling: 
  Marlou Ubags 
· Vrijwilligerscommissie 
  Bert Vermeulen 
· Sponsorcommissie: 
  Bert Vermeulen 
· Communicatiecommissie: 
  Margriet Swinkels 
· Training- & opleidingscommissie: 
  Raoul Toorop 

· Sportmaterialen- & kleding- 
  Commissie: Raoul Toorop 
 
De bestuursleden zijn beschikbaar 
voor vragen of opmerkingen op 
hun aandachtsgebied. Wil je per 
email reageren dan kan dat via 
secretaris@lopersgroep-
brandevoort.nl. 
 
Binnenkort ontvangt iedereen een 

enquête. Neem even de tijd om 
die in te vullen. We willen graag 
van je weten hoe je de club, de 
trainingen en de evenementen 
beoordeelt en wat je motivatie is 
om lid te zijn van Lopersgroep 
Brandevoort. 
 

 Nieuwjaarsreceptie 
2023 
 
Zaterdag 7 januari kunnen we 
eindelijk weer (na 2 jaar) een 
nieuwjaarsreceptie organiseren! 
Jullie zijn van harte welkom vanaf 

14.00 tot 19.00 uur. 
 
De locatie is ook deze keer weer 
"het Brandpunt".  
Programma: top secret! 
 
Inschrijven en afmelden kan via de 
website. Tevens vragen wij aan 
iedereen een eigen bijdrage van 5 
euro (te voldoen bij de ingang van 
het Brandpunt op 7 januari 2023). 

 
Wij hebben er zin in en hopen 
samen met jullie allemaal weer te 
toosten op een nieuw, gezond en 
sportief jaar. 
 
De evenementencommissie en 
onze voorzitter Frank Brouwers  
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Nieuwjaarswandeling  
Door: de evenementencommissie 
 
Noteer het vast in je nieuwe 
agenda van 2023, want op zondag 
15 januari 2023 organiseren wij 
weer een nieuwjaarswandeling. 

We verzamelen om 11.00 uur bij 
het sportpark in Brandevoort. Van 
daaruit vertrekken we om 11.15 
uur voor een wandeling van 8 tot 
10 km. Halverwege bij "de Koffer" 
in Mierlo genieten wij van een kop 
soep en een consumptie voordat 
we de uitdaging van de laatste 4 
tot 5 km aangaan.  
  
Verder willen wij iedereen 

motiveren je partner, goede 
vriend of vriendin, collega, 
buurvrouw enz. mee te nemen en 
te enthousiasmeren om lid te 
worden van de wandel- of 
hardloopgroep. Voor deze 
introducé vragen wij wel een eigen 
bijdrage van 6 euro (ter plekke op 
15 januari cash te voldoen). 
Inschrijven en afmelden kan via de 
website. 
 

Voor de enthousiaste introducés 
die willen wandelen, start de 
wandelgroep op maandag  

23 januari om 19.00 uur een "fun 
to walk". Een opbouwend 
programma naar 10 km aan een 
stuk wandelen. Wat dit verder 
inhoudt vertellen we uitgebreid op 
een informatieavond op woensdag 
18 januari op het sportpark vanaf 

20.30 uur.  
 
Tot 15 januari!! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Colofon 
Nieuwsbrief Lopersgroep Brandevoort 

Redactie/vormgeving: PR commissie 

Deze nieuwsbrief verschijnt maandelijks 

voor leden van Lopersgroep Brandevoort. 

Inleveren kopij volgende editie: 

vóór 15 december via 
pr@lopersgroepbrandevoort.nl   
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