NIEUWS VAN STATINA! – 01-09-2019
Beste (ouders/verzorgers van) leden van atletiekvereniging Statina,
Voor de meesten van jullie is de zomervakantie bijna afgelopen en we hopen natuurlijk dat
jullie er volop van genoten hebben! Hieronder vind je informatie over de start van het
nieuwe atletiekseizoen, de stand van zaken met betrekking tot de renovatie van de
atletiekbaan, een fotowedstrijd waar iedereen aan mee kan doen, informatie over de start
van de Grote Clubactie en leuke evenementen die we in het nieuwe schooljaar organiseren
(en waarvoor in sommige gevallen al vrij snel de inschrijving sluit!). Wij wensen iedereen
veel leesplezier en een hele fijne nazomer!
Hartelijke groeten,
Hélène, Bert, Jord, Ine, Natasja, Nelleke, Hessel en Jeroen
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------START NIEUWE ATLETIEKSEIZOEN
De start van het nieuwe atletiekseizoen hangt samen met de renovatie van de atletiekbaan.
De baan is nog niet klaar. We hopen hem vanaf maandag 9 september te mogen
gebruiken. In die week starten, onder voorbehoud van het gereed zijn van de baan, alle
reguliere trainingen weer. Mocht dit onverhoopt toch later worden, dan krijgen jullie daar
uiteraard zo spoedig mogelijk bericht over.
Voor de technische atletiekgroepen (1 t/m 10) geldt komend schooljaar dit
trainingsrooster/deze groepsindeling: HIER
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RENOVATIE ATLETIEKBAAN
De vorige nieuwsbrief werd verstuurd op de dag waarop werd gestart met de renovatie van
de atletiekbaan, morgen precies 6 weken geleden. Er is inmiddels heel veel gebeurd en op
onze website vind je per week een update:
WEEK 1 WEEK 2 WEEK 3 WEEK 4 WEEK 5 WEEK 6
Op dit moment is het wachten op de belijning, maar het belooft (weer) een schitterende
accommodatie te worden!
Markering van de (toekomstige) finishlijn:

NIEUWS VAN STATINA! – 01-09-2019
CLUBKAMPIOENSCHAP – 28-09-2019
De jaarlijkse wedstrijd om het clubkampioenschap wordt dit jaar gehouden op zaterdag 28
september 2019. De wedstrijd is in de vorm van een meerkamp voor de technische
atleten/atletes. Verder staat een aantal loopafstanden op het programma en de dag wordt
uiteraard weer afgesloten met de inmiddels legendarische 4 x 400 meter estafette voor funen wedstrijdteams!
Halverwege de dag gaan we feestelijk onze volledig gerenoveerde atletiekbaan
heropenen en na afloop van de wedstrijd kun je genieten van een goed verzorgde en
gezellige barbecue.
Het wordt een dag die je echt niet wilt missen! Klik HIER voor meer informatie en om je in
te schrijven!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FOTOWEDSTRIJD
Deel VOOR 7 SEPTEMBER met ons je mooiste, grappigste of sportiefste vakantiefoto en win
een leuke prijs! Meedoen kan op 3 manieren:
1. Mail je foto naar Natasja Lockhorst (natasja7610@gmail.com)
2. Ga naar de Facebookpagina van Statina en plaats je foto als reactie bij het bericht over
de fotowedstrijd (dit bericht staat bovenaan)
3. Plaats je foto op Instagram en tag @av_statina in de foto
Op de Facebookpagina van Statina staat al een aantal leuke inzendingen!
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STATINA JEUGDKAMP – 21/22-09-2019
Voor (ouders/verzorg(st)ers van) leden van de groepen 1 t/m 9... De inschrijving voor
het Statina Jeugdkamp van zaterdag 21 en zondag 22 september 2019 sluit op dinsdag 17
september aanstaande! Klik HIER voor meer informatie en om je (kind) in te schrijven!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------START VAN DE GROTE CLUBACTIE
De Grote Clubactie gaat weer van start! Een kans voor Statina om wat extra inkomsten te
realiseren. Van ieder lot van € 3,00 gaat maar liefst € 2,40 direct naar de clubkas. Graag
willen we met de opbrengst dit jaar versleten trainingsmaterialen vervangen en hier en daar
de tekorten aanvullen!
Statina kan alle steun dus heel goed gebruiken. Op 10 en 12 september worden bij de
trainingen van de groepen 1 t/m 10 de lotenboekjes uitgedeeld. Hiermee kunnen de leden
lootjes verkopen aan familie, vrienden of buren (via éénmalige machtiging). Voor de beste
verkopers en de best verkopende groep is er een leuke prijs. De lopers uit de loopgroepen
kunnen online loten kopen. De Grote Clubactie gaat zaterdag 14 september van start. Alvast
dank voor jullie steun!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AGENDA 2019
21/22-09-2019: Statina Jeugdkamp (meer info en inschrijven)
28-09-2019: Clubkampioenschap (meer info en inschrijven)
05-10-2019: Papklok Light Run (meer info volgt later)
10-11-2019: Vallende Bladerenloop (meer info volgt later)
18-11-2019: Cursus reanimatie/AED (meer info en inschrijven)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------STATINA OP SOCIAL MEDIA
In deze nieuwsbrief heb je het al een paar keer voorbij zien komen: Statina is ook actief op
social media! Steeds meer leden weten ons te vinden, maar meer volgers zijn altijd welkom!
Wil je ook graag 'live' op de hoogte worden gehouden van het laatste nieuws en grappige
weetjes, iemand blij maken met je te kleine clubshirt of gewoon gezellige gesprekken voeren
met andere leden van de vereniging, dan is het volgen van één of meer van onze kanalen
zeker de moeite waard!

