Maandinfo pupillen MEI 2018
Maandag

Dinsdag

Woensdag
Donderdag Vrijdag
Mei-vakantie er zijn geen trainingen

Zaterdag

Zondag

14

15

16

17

18

19

21 2e
22
Pinkster dag
Geen
training A-2
pupillen
28
29

23

24

25
Geen training B en
A pupillen i.v.m.
kamp

26
Geen training
C/D pupillen
i.v.m. kamp

20
Pinksteren
27

30

31

Noteer in de agenda [in rood staat info die er de vorige maand nog niet in stond]
26 april t/m 13 mei
21 mei
25 mei
26 mei
25-26-27 mei 2018
2 juni
23 juni

17 juni
Let op deze datum
is gewijzigd!!!
7 juli
15 september
22 september
14 oktober
31 december

Mei vakantie, er zijn deze weken geen trainingen
Geen training A-2 pupillen
Geen training B/A pupillen i.v.m. kamp
Geen training C/D pupillen i.v.m. kamp
Pupillenkamp 2018. De aanmelding voor het kamp is gesloten
2e baancompetitie wedstrijd bij AAV Temp in Bussum. VERPLICHTE
WEDSTRIJD. Afmelden kan tot 20 mei
Ouder – kindmiddag. Vanaf 14.00 uur zijn ouders en kinderen van harte welkom
bij AV Pijnenburg om gezellig samen met je zoon/dochter te sporten. Aanmelden
verplicht. Broertjes/zusjes zijn ook van harte welkom. Na het sporten zijn er
pannenkoeken voor alle deelnemers. Om 18.00 uur sluiten we het hek weer.
Nationale A-games, VERPLICHTE WEDSTRIJD. Alleen voor A pupillen. Bij de
A pupillen trainers opgeven aan welke onderdelen je deel wilt nemen.
3e baancompetitie wedstrijd bij Almere 81 in Almere. VERPLICHTE
WEDSTRIJD. Afmelden kan tot 20 juni
Finale baancompetitie bij Hellas, Utrecht. Alleen voor de kinderen die zich
geplaatst hebben
Clubkampioenschappen baan VERPLICHTE WEDSTRIJD
Bosmarathon VERPLICHTE WEDSTRIJD
Sylvestercross VERPLICHTE WEDSTRIJD
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CLUBKLEDING
Het bestuur heeft afspraken over clubkleding met Van Dam gemaakt.
Ook in 2018 zal Intersport van Dam weer onze clubkleding verzorgen. De kleding kan doorlopend gepast
worden in de winkel aan de Birkstraat 103.
Vergeet niet de clubkleding enquête in te vullen, deze is in een aparte mail op 29/4 toegestuurd.

Snel en handig: tweedehands clubkleding!
Heb je nog clubkleding die je niet meer gebruikt, lever deze dan graag in!
Waarom
: goed voor de club, fijn voor de ontvanger, bijdrage voor de schenker.
Wat
: clubkleding die je niet meer nodig hebt, alle soorten, alle maten.
Waar inleveren : bij je trainer, Henny Pot of Selina van der Vliet. Met naam, tel.nr en mailadres
voor als de kleding verkocht wordt.
Clubkleding nodig?
Mail Selina van der Vliet, vdvlietrise@casema.nl. Zij beheert en distribueert de kleding.
Verkoopprijs van de aangeboden kleding: € 7,50 per kledingstuk, hiervan is € 3,75 voor de jeugd
activiteitencommissen en € 3,75 voor degene die het aan heeft geleverd.
Heb je te klein geworden clubkleding lever dit dan snel in bij Selina !!!
Kees Suijkerbuijk is de contactpersoon voor het plaatsen van een artikel in de krant over een
atletiekprestatie van uw kind. Stuur een bericht naar kees.suijkerbuijk@xmsnet.nl en Kees zorgt dat het
bericht in de krant geplaatst wordt.
Afmelden voor wedstrijden:
D/C pupillen bij Henny: hpot@xmsnet.nl
B pupillen bij Luc en Sandra lvwessel@gmail.com of vandegriftsandra@gmail.com
A-2 pupillen bij Lisa: lisa280896@hotmail.com
A-1 pupillen bij Tim: tim_mout@hotmail.com
Wil je meer informatie en weten hoe het reilt en zeilt bij AV Pijnenburg?
Iedere vrijdagmiddag is Henny Pot rond 17.00 uur aanwezig bij AV Pijnenburg om uit te leggen hoe het
allemaal gaat bij AV Pijnenburg.

De jeugdcommissie is dringend op zoek naar:
- 1 of meer personen die de verkoop van de grote clubactie loten op zich willen nemen. Er is
een draaiboek van de werkzaamheden, die voornamelijk van eind september tot uiterlijk half
november gedaan moeten worden. Meld je aan bij Henny Pot hpot@xmsnet.nl
Bij deze klus zijn junioren leden bereid om te helpen bij het invoeren van de bankgegevens.
- ouders die mee willen helpen in de jeugdactiviteiten commissie. Per jaar worden een aantal
activiteiten georganiseerd voor de jeugdleden. Van alle activiteiten zijn draaiboeken
aanwezig. De jeugdactiviteiten commissie vergadert maximaal 4 x per jaar.
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De huidige leden van de jeugdactiviteiten commissie zijn moeders met kinderen die inmiddels
studeren of zelf training geven.
Als er geen gegadigden zijn die deze commissie willen komen versterken, dan zullen er
volgend jaar geen nevenactiviteiten voor de jeugd georganiseerd worden. En dat is jammer.
Meld je dus snel aan!!!
Schroom niet en neem contact op met Henny Pot, zij kan je verder helpen.
Met elkaar kunnen we veel betekenen voor de jeugd en je leert gelijk de vereniging beter kennen.

Hulp bij schoolsportdagen
Jullie zoon of dochter zal dit voorjaar met de school deelnemen aan een schoolsportdag. Wil je
daarbij helpen als begeleider van een groep [dat kan op verzoek de groep van je zoon/dochter
zijn], meldt je dan aan bij Henny Pot hpot@xmsnet.nl

OPZEGGEN LIDMAATSCHAP: dit kan alleen schriftelijk bij de ledenadministratie of via
ledenadministratie@avpijnenburg.nl. Opzeggen via de trainer/trainster KAN NIET.
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