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Nieuwsbrief nr 2 april 2022 
 
1 Start2Run: 
 
Onze Start2Run is opnieuw begonnen.  Er nemen voorlopig 4 
dames deel samen met vaste waarde Rudy. Ze krijgen 
deskundige begeleiding van onze trainer Marc Meirlaen! Alle 
deelnemers aan de Start2Run kregen een brochure met info 
over de club.  We wensen hen veel succes! 
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2 Algemene ledenvergadering: 
 
Ook onze algemene ledenvergadering hebben we intussen 
gehad. Het verslag hiervan kregen jullie intussen via een aparte 
e-mail.  We zijn verheugd dat er een nieuwe kracht komt bij het 
bestuur. Op die manier kunnen we het takenpakket 
herverdelen en zijn we klaar om ons verder te engageren voor 
de club.  Welkom aan Philip! 
 
Het ziet ernaar uit dat we dit jaar terug veel meer activiteiten 
zullen kunnen doen. Op de ledenvergadering zijn al een aantal 
voorstellen gedaan. We willen hier samen met jullie werk van 
maken.  
 
 

 
 
 

3 regelmatigheidscriterium 2022:   
 
Dit jaar gaan we opnieuw voor een volwaardig programma. 
Het is voorlopig nog moeilijk om dit al op te maken voor het 
volledige jaar omdat er nog heel wat onduidelijkheid is over 
het al dan niet doorgaan van wedstrijden, ontbrekende info 
op websites, enz.  
 

http://www.jczwalm.be/
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Wim maakt voor ons maandelijks een voorstel op. 
Voor april zijn dit: 
- 23 april: Vijfkerkenloop  te Elsegem 
- 23 april: nachtloop te Zwalm, we willen deze mee nemen  

omdat het evenement in Zwalm doorgaat. Gemeente 
Zwalm is inrichter van de loop met vrije start tussen 21 en 
21u30. 

- 29 april: lenteloop in Deinze 
Alle info is terug te vinden op onze website onder 
“ledeninfo”. 
 
 

4 ledenfeest: 
 
Eindelijk kunnen we opnieuw ons ledenfeest organiseren. We 
hebben “de Munk” voor ons alleen op zaterdag 7 mei zodat we 
alle ruimte hebben om er een lap op te geven. Jullie hebben 
intussen ook al de uitnodiging ontvangen.  We willen alle leden 
en sponsors goed verwennen, onze catering zal zeker top zijn! 
Daarnaast is er ook aandacht voor een aantal verdienstelijke 
leden en ook voor laureaten van het trainings- en 
/regelmatigheidscriterium.  We hopen op een grote opkomst. 
 
 

5 drink 14 april:   
 
Na de training van donderavond 14 april is er in “de Munck” 
ook nog een drink voor de leden.  Ideaal om nog eens bij te 
praten bij een hapje en drankje.  Allen van harte welkom! 
 

6 Aanwezigheden training: 
 
Vanaf begin maart is sporthal opnieuw open en hangen we 
parcours van trainingen samen met ledenlijst opnieuw uit aan 
het bord. We vragen aan de leden om vanaf dan zelf hun 
aanwezigheid aan te duiden op ledenlijst. 
Zoals jullie al weten is er nu ook een trainingscriterium 
waardoor alle aanwezigen op het einde van het jaar ook 
beloond worden. Dit kunnen jullie opvolgen op website onder 
rubriek ledeninfo “Trainingscriterium”. 

http://www.jczwalm.be/
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Alle leden zijn zelf verantwoordelijk om hun aanwezigheden 
te noteren. 
 
 

7 nieuws kledij:  
 
Ons wedstrijdtruitje is na vele jaren dienst aan vervanging toe; 
sponsor Beobank heeft na jaren trouwe sponsoring afgehaakt. 
Met Blue Globe zijn we nog in onderhandeling. 
 
We gaan voor een volledig nieuw model waarin we zowel t-
shirt met korte mouwen als singlet beschikbaar zullen hebben. 
De truitjes zijn van hetzelfde merk als onze grijze, nl. Erima. 
 
De bedoeling is dat leden deze kledij dragen op wedstrijden of 
op trainingen. We willen als bestuur een grote inspanning doen 
om de kostprijs zo laag mogelijk te maken voor de leden. 
We moeten enkel nog plaats logo’s van onze club en sponsors 
bepalen.  We hebben de nieuwe shirts al laten zien op de 
algemene ledenvergadering; hierbij een paar foto’s ter info 
voor alle leden.  Binnenkort zal deze kledij beschikbaar zijn op 
onze website.    
  
 

 
 

Het bestuur 

http://www.jczwalm.be/

