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Kalender januari/februari
6/1
6/1
13/1
14/1
19/1
21/1
23/1
26/1
4/2
11/2
18/2
23/2

17.00

19.30
19.00

Beveren
Gent
Beveren
Maldegem
’t Wit Zand
Bornem
Beveren
Beveren

Nieuwjaarsreceptie jeugd
PK indoor (vanaf cad)
Nieuwjaarsreceptie
Veldcross (clubkalender)
Viering Sportlaureaten
Veldcross (clubkalender)
Start Run4Antwerp (info zie verder)
Spaghetti-avond

19.00

Lokeren
Rotselaar
Lebbeke
Beveren

PK veldcross
BK veldcross
Veldcross (clubkalender)
Spaghetti-avond

20.00
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Nieuwjaarswensen
Bij het begin van dit nieuwe kalenderjaar wenst het bestuur van Volharding Beveren al zijn
leden een gezond, gelukkig, voorspoedig en sportief 2018 toe.
Wij hopen dat al onze atleten, van kangoeroe tot master, recreatief of competitief, in 2018
blessurevrij hun doelstellingen kunnen halen.
Voor ons als club zal 2018 voornamelijk in het teken staan van de geplande bouw van een
nieuw gebouw inclusief trainingshal (zie ook verder in dit Volharderken). Het belooft
daarom een ongewoon en moeilijk jaar te worden voor de club.
Dit houdt ook in dat we in 2018 het aantal organisaties op ons eigen terrein zullen
beperken tot onze traditionele wedstrijden.
Ondanks de hinder die we zullen ondervinden van de bouwwerkzaamheden en de energie
en tijd die de verhuiswerkzaamheden en de bouwwerkzaamheden in de komende maanden
zullen opslorpen, is het echter niet de bedoeling dat 2018 een jaar van stilstand wordt. In
2018 zal er in september een nieuw initiatief van start gaan : een groep voor recreatieve
atletiek vanaf de leeftijd van 15 jaar. Een achttal jeugdtrainers volgt momenteel een cursus
“initiator” en ook een groep jogbegeleiders zal in 2018 een cursus jogbegeleiding
volgen. Tenslotte zijn er ook plannen om in 2018 een nieuw website te ontwikkelen.
2018 kondigt zich alvast aan als een boeiend jaar voor onze club.
Bert Van Houts
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Info algemeen
Op 13 januari om 20.00 u. houden wij onze nieuwjaarsreceptie voor alle atleten vanaf
cadet, joggers, bestuur en medewerkers in de kantine van Volharding Beveren. Mogen wij
u om praktische redenen vragen om aan Sabine via volbe@volbe.be vóór woensdag 10
januari 2018 te laten weten met hoeveel mensen jullie aanwezig zullen zijn op de
nieuwjaarsreceptie ?

In bijlage van de mail hebben we ook nog een document toegevoegd met een gids voor
ouders in het kader van een campagne voor fair-play in de sport, met de nadruk op een
gezonde houding ten overstaan van het gebruik van stimulerende middelen.
Zeker de moeite om eens door te nemen!
www.atletiek.be/admin/storage/main/gids-voor-ouders-digitale-versie2017.pdf

Info verbouwing
Het heeft lang geduurd, het gonsde van de geruchten, er waren de ‘believers’ en de meer
sceptische mensen …
Maar nu wordt het echt werkelijkheid ! Onze nieuwe gebouwen, inclusief een indoor
traininghal, komen er echt aan !
Het dossier
Het dossier is goedgekeurd op de gemeente, de bouw- en andere vergunningen zijn OK en
begin december is het aanbestedingsdossier publiek gemaakt.
Nu hebben de kandidaat-aannemers de tijd tot 24 januari om hun offerte binnen te sturen
bij de gemeente. Daarna zal de gemeente Beveren een aannemer aanduiden (met de beste
prijsofferte), en we hopen dat tegen de lente de werkzaamheden echt kunnen aanvatten.
De duurtijd van de werken is geschat op 220 werkdagen (is een kalenderjaar). Gedurende
al die tijd zullen we geen gebruik meer kunnen maken van ons huidige gebouw.
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Onze projectgroep
Als bestuur hebben we natuurlijk niet stilgezeten, en hebben we een projectgroep
opgericht om alles in goede banen te leiden, in nauwe samenwerking met alle
medewerkers en leden van onze club.
De projectgroep bestaat uit :

Danny Noppe

• Algemene leiding
• Financiën, Contract met de gemeente
• Wedstrijdsecretariaat

Bert Van Houts

• Communicatie (intern & extern)
• Opzet activiteiten (sport events, andere organisaties)
• Verslaggeving

Peter Martens

• Realisatie van het gebouw (technische aspecten, lastenboek, plannen)

Erik Cornu

• Werfopvolging realisatie
• Gebouw voor niet-sportief materiaal (voorlopig uitgesteld)
• Inrichting Traininghal & Powerzaal

Marcel Soetens

• Horeca
• Onderhoud

Philip
Heyndrickx

• Inrichting Traininghal & Powerzaal
• Sportief gebruik van Traininghal & Powerzaal (planning)
• Sponsoring
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De Containers
Zoals jullie al gezien hebben, staan er heel wat containers op ons terrein, en op de parking
voor ons terrein. Deze dienen om een tijdelijk onderkomen te bieden voor :
•
•
•
•
•

De kantine (de blauwe)
Het secretariaat (de gele)
Kleedkamers (de grijze dubbeldekker)
Bergruimtes (rode, gele, groene en witte)
(Beperkte) Powerzaal (rode)

Er is ook heel wat materiaal opgeborgen in de loodsen van de gemeentelijke Groendienst
(naast de pétanquehal). Wij hopen dat we het jaar van de werken goed kunnen
doorkomen met deze tijdelijke oplossing, en rekenen daarbij op jullie begrip.
Nog veel werk
In de komende weken zal er heel wat werk zijn om ons materiaal te verhuizen naar de
tijdelijke infrastructuur. We hopen dat we op een aantal van onze leden of hun ouders
kunnen rekenen om af en toe een handje toe te steken. Daarover komt binnenkort zeker
nog een communicatie.
Als je graag meehelpt, in de week (overdag) of op zaterdag, laat het me dan alvast al weten
met een mailtje naar schatbewaarder@volbe.be

Zicht op de toekomst
Hierbij alvast een paar beelden met een blik op de toekomst :
Deze beelden werden voor ons gemaakt door 3-D Architecten, de architectecten van het
nieuwe complex.

Volharderken
’t’t Volharderken

6

s
januari
2018

Beeld vanaf de werpstand.

Beeld vanaf de hoogspringstand.

Als alles verloopt volgens de inschatting van de verantwoordelijke bij de gemeente, zou het
best kunnen dat de werken beginnen in maart.
We houden jullie zeker verder op de hoogte !!!
Als je vragen hebt, stuur gerust een mailtje naar schatbewaarder@volbe.be.
Misschien zijn er wel vragen die voor iedereen interessant zijn, en dan kunnen we de
informatie meegeven in een volgende Volharderken, of via andere kanalen …
Met sportieve bouwgroeten,
Danny
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Info jeugd
Op 6 januari houden wij onze nieuwjaarsreceptie voor de jeugdatleten en hun ouders in de
kantine van Volharding Beveren. Deze receptie start om 17.00 u. met een spel voor de
jeugdatleten, daarna gevolgd door de uitreiking van de truien en prijzen en de bedanking
van de jeugdtrainers en het oudercomité.
Als jullie graag aanwezig zijn op deze receptie, dan mail je vóór 3/01/2018 onderstaande
gegevens door naar jeugdwedstrijden@volbe.be . Gelieve door te mailen met hoeveel
jullie zullen aanwezig zijn alsook de namen en de geboortedatum van de kinderen die
willen meedoen aan de buitenactiviteit.
De atleetjes die hun criterium gehaald hebben, maar helaas niet aanwezig kunnen zijn,
moeten dit op voorhand melden via mail, eveneens naar jeugdwedstrijden@volbe.be om
achteraf alsnog hun trui in ontvangst te kunnen nemen.

Op 10 januari is er geen indoor training in de sporthal. Volleybal Asterix-AVO speelt dan
haar volgende Europese wedstrijd in Beveren.

Wij willen nogmaals mededelen dat bij jeugdtrainingen onze jeugdatleetjes
moeten begeleid worden tot op het terrein en ook moeten opgehaald worden op
het terrein. Door ons groot aantal jeugdatleten is het bijzonder druk op de
parking op woensdag- en vrijdagavond. Bovendien is deze parking ook niet
goed verlicht. Daarom is het onverantwoord om kinderen zonder begeleiding in
het donker over de parking te laten gaan.
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Info joggers

Atletiek VOLHARDING vzw organiseert de opleidingsreeks :

1.1 TRAINING voor de 10 MILES
in Antwerpen op 22 april 2018
1.1.1

Loop na 12 weken zonder problemen 16 km !

Aanvang op dinsdag 23 januari 2018 om 19u30 uur
• Waar: Gemeentelijk atletiekterrein, Klapperstraat, Beveren
• Wanneer: elke dinsdag en donderdag om 19.30 uur
(en oefensessie op zondagmorgen om 10 uur)
• Wie: voor de geoefende jogger
• Vereiste conditie: reeds 8 tot 10 km kunnen lopen (onafgebroken)
• Prijs: 30 € voor 12 weken
• Info: Danny Andries (0499 96 53 74)
Met medewerking van de Sportdienst van de Gemeente
Beveren en de Vlaamse Atletiekliga (VAL)
* Voordelen van het lidmaatschap : professionele begeleiding, sociaal
contact met andere joggers, gratis gebruik van douche en toilet,
gezellige kantine, extra verzekering tegen ongevallen, gratis inkom op
alle activiteiten van de atletiekclub.
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Wie is Wie op de club
De sportgroepen
Jeugdverantwoordelijke:
Verantwoordelijke disciplines:
Verantwoordelijke joggers:
Verantwoordelijke vrouwkes:
Juryleden:

Kris Malfliet, krismalfliet@hotmail.com
PhilipHeyndrickx, philip.heyndrickx@gmail.com
Danny Andries, da.andries@telenet.be
Hilde Staut, hilde.staut1@telenet.be
Ronny Leys, volh@val.be

Communicatie
Algemeen:
Facebook:
’t Volharderken:
Website:

Bert Van Houts, voorzitter@volbe.be
Gert Kluskens, gert.kluskens@telenet.be
Sabine Foubert, volbe@volbe.be
Ronny Leys, volh@val.be

Administratie
Algemeen secretariaat:

Sabine Foubert, volbe@volbe.be
Ronny Leys, volh@val.be
Kledij:
Ronny Leys, volh@val.be
Leden, aansluitingen en lidgelden: Ronny Leys, volh@val.be
Wedstrijdorganisatie:
Ronny Leys, volh@val.be
Financiën:
Danny Noppe, schatbewaarder@volbe.be
Marcel soetens, soetens.co@belgacom.net

Kantine
HORECA:

Marcel soetens, soetens.co@belgacom.net

Project Nieuw Gebouw
Bouwwerkzaamheden

Danny Noppe, schatbewaarder@volbe.be

Vertrouwenspersoon

Sabine Foubert, volbe@volbe.be
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