Nieuwsbrief TAS’82

30 december 2020

Beste leden,
Vorig jaar deden velen van ons op oudejaarsdag mee aan de traditionele Oudejaarsloop in
Aartswoud. Het is nu bijna niet meer voor te stellen dat we hutjemutje stonden in café De
Stompe Toren in Aartswoud bij de inschrijving vooraf en de oliebollen achteraf.
Nietsvermoedend van wat ons in 2020 nog te wachten stond… Afijn, we weten allemaal hoe
2020 verder verlopen is. Voor we dit jaar helemaal afsluiten nog een paar korte berichten:
Nieuwe poort aan de zuidzijde van de baan
Onlangs is aan de zuidzijde van de baan een nieuwe poort geplaatst. Hiermee gaat een lang
gekoesterde wens van de trainers in vervulling. De nieuwe poort is breder en kan door
onszelf geopend en gesloten worden. Hierdoor ontstaan er meer mogelijkheden om tijdens
trainingen en wedstrijdjes het achter de baan gelegen parkje te benutten.

Vacature bestuur
We zijn blij dat we kunnen melden dat Trudy de Boer binnenkort het secretariaat overneemt
van Daniëlle Breed. We zijn nog wel op zoek naar een opvolger (-ster) van René Weijers voor
de portefeuille Jeugd. Vind je het leuk om onze jeugdleden vanuit het bestuur te
ondersteunen, schroom dan niet en neem contact op met een van de bestuursleden.
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Vacatures trainer
Twee weken geleden heeft Jeroen Slagter, een van onze trainers, laten weten dat hij per
direct stopt met zijn trainingsactiviteiten bij onze vereniging. Het bestuur is inmiddels op
zoek naar vervanging. Ook de zoektocht naar een opvolger (-ster) van Monique de Vries
(Running and More) loopt nog.
Tegelijkertijd denken we na over tijdelijke oplossingen, om ervoor te zorgen dat alle groepen
zo goed mogelijk kunnen blijven trainen. De eerste vraag daarbij is natuurlijk wanneer we de
trainingen weer kunnen hervatten…
19 januari a.s.
Veel mensen hebben deze datum in hun agenda omcirkeld. De huidige lockdown loopt in
ieder geval tot 19 januari a.s. We hopen natuurlijk allemaal van harte dat we dan te horen
krijgen dat de maatregelen versoepeld worden, en dat we op de een of andere manier weer
kunnen beginnen met trainen.
Hoewel er nu nog veel onzeker is, denken we alvast wel na over verschillende scenario’s,
waarbij we de ervaringen van eerder dit jaar betrekken. We komen in ieder geval zo spoedig
mogelijk na 19 januari bij jullie terug met informatie over de eventuele hervatting van de
trainingen.
We houden graag contact
Door corona zijn de terloopse ontmoetingen en contacten een stuk minder. Het bestuur
blijft graag in contact met de leden, heeft altijd een luisterend oor en staat open voor
feedback. Suggesties, opmerkingen en aanmeldingen zijn welkom op e-mail
voorzitter@tas82.nl
Nieuwjaar
We kijken terug op een bewogen jaar, zoveel is zeker. En hoewel in het nieuwe jaar niet alle
problemen ineens verdwenen zijn, beginnen wij er vol goede moed aan! Iedereen begrijpt
dat onze nieuwjaarsreceptie geen doorgang kan vinden. Elkaar persoonlijk het beste
wensen voor 2021 zit er even niet in.
Maar niet minder gemeend wensen we jullie vanaf deze plek een gezond en voorspoedig
2021 toe en we hopen elkaar snel weer op de baan te zien!
Sportieve groet van het bestuur
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