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Welkom,
Dit is de tweede nieuwsbrief van dit seizoen.
Leuk om te zien dat de groepen weer groter worden nu het weer mooier wordt.
Ook deze nieuwsbrief wordt via de mail verstuurd en op de websitegeplaatst. Heb je deze
nieuwsbrief van de website gehaald en ontvang je hem graag op je eigen mailadres of op een ander
adres ontvangen. Stuur dan een email naar: jeugdcommissie@avzaanland.nl.
Afgelopen maanden is het effect van de informatiebijeenkomsten zichtbaar geworden. Het aantal
trainers is uitgebreid. Op bijna elke groep pupillen staan er nu 2 trainers. Wilt u ook meehelpen, meld
u zich dan aan: jeugdcommissie@avzaanland.nl. Er kunnen nog ouders ingezet worden als hulptrainer, bij wedstrijden, bij het maken van de nieuwsbrief, of andere goede ideeën zijn welkom.

Ondersteuning bij de trainingen: nieuwe trainers pupillen

Zoals hierboven vermeld zijn er nieuwe trainers, de indeling is op dit moment als volgt:
Groepsindeling trainers
Categorie
Maandag training
C + mini pupillen
Arjen Romkes + vacature
B pupillen
Niels Balke + Linda Deijkers
A1 pupillen
Zebbi Laville + Peter Leeuwerink
A2 pupillen
Demie Gruijs + Yolanda Fernandez

Woensdag training
Arjen Romkes + vacature
Oscar de Gauw + Robin van den Bos
Zebbi Laville + vacature
Nolano Montblanc – Yolanda Fernandez

Foto’s

Op dit moment zijn de verschillende fotoalbums te bezichtigen op twee plaatsen:
-op AVZaanland.nl, onder het kopje foto’s
-op AV Zaanland.com, de onofficiële website van AV Zaanland, met vele fotoalbums

Kleding

Runnersworld heeft trainingspakken die bedrukt zijn met het AVZaanland logo voor 35 euro, merk
Masita. Lange hardloopbroeken voor 25 euro, deze zijn zwart zonder logo.

Website
In de vorige nieuwsbrief werd al aangegeven dat de website voor de jeugd geactualiseerd werd. Dit
proces is nog steeds gaande.

Verslagen

Dit is een uitnodiging voor iedere pupil en junior die wat wil schrijven over de training, een wedstrijd,
iets leuks van je sport. Schrijf een stukje en mail het de jeugdcommissie. Wij zorgen dat het in de
volgende nieuwsbrief komt.

Naam nieuwsbrief
Bij de vorige nieuwsbrief was de vraag wie er een originele naam wist voor de nieuwsbrief. Er is een
aantal reacties gekomen. Eind maart gaan we de leukste naam kiezen. Indien er nog creatieve
ingevingen komen, mail het de jeugdcommissie.

Vragen
Via de mail kwam de vraag binnen naar geschikte kleding voor trainingen bij verschillende
weersomstandigheden. In de volgende nieuwsbrief komen we hierop terug.
Indien er andere vragen zijn: Vraag gerust op de training bij de trainers of mail de jeugdcommissie.

Agenda:


Op de website van AVZaanland staan aankomende loopjes.
De testlopen (27 maart de eerste) , de Sultanaloop (23 maart), voor verdere informatie
bezoek de website.

Volgende nieuwsbrief
Omstreeks Pasen, copy inleveren nieuwsbrief voor 10 april mailen naar
jeugdcommissie@avzaanland.nl met als titel copy nieuwsbrief.
De oudercommissie (ouders) ondersteunt de jeugdcommissie (trainers) met activiteiten, vragen en
het maken van de nieuwsbrief. Heb je als jeugd atleet of als ouder een leuk idee, suggestie of een
vraag, mail ons dan: jeugdcommissie@avzaanland.nl
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