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Nieuwsbrief nr 1 - Januari 2022 
 
1. Voorwoord 

 
We zijn met goede moed en vol verwachtingen gestart aan een nieuw 
jaar!  Nogmaals voor alle leden en hun familie een gelukkig, sportief en 
gezond 2022 zonder blessures en met goede moed.   
 
Wanneer we terugblikken op vorig jaar hebben we ondanks Covid19 een 
goed jaar gehad: ons ledenaantal steeg van 73 naar 89 en onze financiële 
balans is stabiel gebleven. Het grootste probleem was de onzekerheid om 
activiteiten te kunnen/mogen organiseren en om zorgeloos samen te 
sporten. 
 
Volgens de laatste berichten zullen we nog een aantal moeilijke weken 
doorstaan en kunnen we geleidelijk aan uitkijken naar versoepelingen om 
daarna stelselmatig terug te gaan naar een “normaler” leven. We hopen 
echt dat we terug een aantal activiteiten kunnen organiseren voor en 
door de leden. Wij staan alvast te popelen! 
 
We kregen nog geen info over het gebruik van de kleedkamers en de 
douches vanaf 28/1.  Dus voorlopig is dit nog niet mogelijk.  Een piste is 
om op de zondagen in februari opnieuw het parcours van onze 
12Ddorpenloop te gebruiken.  We houden jullie zeker op de hoogte. 
 
 

2. Verlenging lidmaatschap 
 
Naar jaarlijkse gewoonte sturen we naar alle leden die in 2021 
aangesloten waren nog de nodige info tot eind januari.  Per 1 februari, 
communiceren we enkel naar de leden die hun lidmaatschap hebben 
verlengd.   
 
We deden een actie voor de leden die hun lidmaatschap verlengden vóór 
15 januari. Jullie hebben hier massaal op gereageerd, want maar liefst 71 
leden zijn al opnieuw lid en kregen of krijgen binnenkort hun geschenk.  
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Daarnaast was er voor hen ook een tombola, voor de start van de 
training op 20/1 werden volgende winnaars uitgeloot: 
 
- Oscar Van Nieuwenhuize 
- Hans Hove 
- Bernadette Machtelinckx 
- Rita Meulenijser 

 
Zij ontvingen elk een geschenkbon van 25 euro geldig bij Decathlon. 
 

 
 
De leden die een tussenkomst van het ziekenfonds wensen bij de 
inschrijving, kunnen hun formulier afgeven aan één van de 
bestuursleden.  De aanvraagformulieren van de verschillende strekkingen 
kan je terugvinden op onze website onder de rubriek “algemene info -> 
lid worden”. 
 
Nog even ter info dat alle lidkaarten van Sporta digitaal beschikbaar zijn. 
Vanaf mei zullen gewone lidkaarten ook betalend zijn.  We hebben ervoor 
gekozen om de lidkaarten van dit jaar nog in papieren versie te laten 
toekomen. Binnenkort zullen jullie deze ontvangen. Volgend jaar zullen 
we ook voor de digitale versie gaan. 
 

http://www.jczwalm.be/


 

 

 

Erevoorzitter: 
Jean Paul GEVAERT 
S.v.d. Veldestraat 36 
9630 Zwalm 
0473/22.01.13 
 
Voorzitter: 
Marc MAES  
Verrendries 5  
9620 ZOTTEGEM  
0499/23.02.15  
 
Secretaris: 
Alex KOUSSONSKY 
Rue D'ainieres 12 
7910 Arc-Ainières 
0496/02.93.78 
 
Penningmeester: 
Marc MEIRLAEN 
Stedelos 2 
9700 Oudenaarde 
0479/49.51.86 
 
Public relations: 
Claudia VAN DER HAEGEN 
Krekelstraat 35 
9630 Zwalm 
0495/33.03.01 
 
Bestuurslid: 
Marc DEGROOTE 
Veldstraat 8 
9750 Kruisem 
0498/03.06.38 
 
website: www.jczwalm.be 
 
e-mail:  
joggingclubzwalm@gmail.com 

3. Eindstand trainingen/ regelmatigheidscriterium 2021:     
 
De eindstand van de trainingen van vorig jaar is terug te vinden op onze 
website onder de rubriek “ledeninfo -> trainingscriterium”.  Voor dit jaar 
zal maandelijks het resultaat van de voorbije maand terug te vinden zijn 
onder dezelfde rubriek. 
 
Ook de eindstand van het regelmatigheidscriterium van vorig jaar is terug 
te vinden op onze website onder rubriek “ledeninfo -> 
regelmatigheidscriterium”.  Omdat de laatste loop in Deinze niet is 
doorgegaan wegens Covid19, zullen we hier rekening mee houden in ons 
reglement.  We gaan dit nog herbekijken. 
 
We zullen een beloning voor beide criteria verdelen op ons ledenfeest dat 
we dit jaar zullen organiseren wanneer dit opnieuw mogelijk is. 
 
Voor het regelmatigheidscriterium van dit jaar maakt Wim voor ons een 
voorstel op per maand, alle info zal hierover zal binnenkort terug te 
vinden zijn op website. 
 

4. Start2Run:  

 
Op dinsdag 29 maart organiseren we terug een Start2Run van 5km. 
Hieronder de flyer met de info.  Maak zeker en vast familie en vrienden 
warm om mee te doen, want joggen = bewegen = gezond! En uiteraard, 
zijn ook wandelaars welkom.  
 

 
 
Inn 
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5. Varia 
 

Surf zeker even naar onze website voor info rond trainingen, nieuws, enz.  
En voor wie het nog niet weet, we hebben ook een Jc Zwalm ledengroep 
op Facebook.  Daarin zetten we posts die enkel van toepassing zijn voor  
de leden.  
 
 
Sportieve groeten,  
 
Het bestuur 
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