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Nieuwsbrief nr 4  
 
 
1 Zwalmjogging 10 september: 
 
Onze Zwalmjogging komt nu opnieuw heel dichtbij. Na heel wat 
voorbereidend werk zijn we er bijna klaar voor.  We kiezen ervoor om alle 
medewerkers en deelnemers te belonen met een mooie en goedgevulde 
goodiebag. Daarnaast hebben we ook een tombola met een aantal zeer 
mooie prijzen. 
 
We kunnen terug op de medewerking van heel wat leden rekenen 
waarvoor nu al heel veel dank want zonder jullie steun is het inrichten 
van zo’n evenement onmogelijk. 
 
Hopelijk hebben we op 10 september een mooie dag met veel 
deelnemers. De voorinschrijvingen lopen wel wat achter ten opzichte van 
vorig jaar maar veel kan nog last minute gebeuren of bij de dag-
inschrijvingen.  Er is natuurlijk ook heel wat concurrentie dat weekend 
van andere joggings/wedstrijden.  We roepen ook onze leden op om deel 
te nemen en onze kleuren te verdedigen. 
 
2  Barbecue 7 augustus: 
 
Op zondag 7 augustus ging onze zomerrun en aansluitend een barbecue 
door. We konden terecht bij ons bestuurslid Marc Meirlaen in Welden. 
Het was uitgerekend die dag de warmste van de maand… 
36 leden en sympathisanten waren ingeschreven. 
 
Ann De Winne had een mooi parcours uitgestippeld in de Reytmeersen 
en nabije omgeving voor wandelaars en lopers. Onderweg was er een 
bevoorrading georganiseerd door haar man Pascal. Dit deed deugd! 
 
Nadien was er mogelijkheid tot douchen in open lucht! Van verkoeling 
gesproken!  
 
Daarna konden we genieten en bijpraten tijdens de barbecue. Marc 
himself was de man achter de barbecue! Een pluim voor hem in deze hete 
omstandigheden!  Ook Hilde Van De Velde zorgde voor een verassend en 
lekker dessert voor alle aanwezigen. Een mooi zomers evenement voor 
en door de clubleden. Bedankt aan alle initiatiefnemers! 
Enkele sfeerbeelden… 
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3 Kledij: 
 
Een aantal weken geleden konden jullie nieuwe kledij bestellen,  we 
kregen hierop heel veel respons; de truitjes zijn ook mooi. 
De meeste leden hebben intussen hun bestelling geheel of gedeeltelijk 
ontvangen. 
 
We willen hierbij toch wat info geven over het proces en de 
samenwerking met SnP Wear uit Dikkelvenne.  Er gaat telkens heel veel 
tijd tussen de verschillende stappen: ontwerp, bedrukking, plaatsen 
website, levering … 
 
We krijgen geen retourinfo wanneer de artikelen worden besteld en er 
geen voorraad is, wat nu het geval is bij de sporttas en de broeken. 
Ook de webshop-website wordt niet up-to-date gehouden. 
 
Communicatie van hen uit is zo goed als onbestaande, wij moeten hen 
steeds zelf contacteren.  Ze werken ook niet foutloos in bestellingen en 
facturen. 
 
Deze vaststellingen zijn al herhaaldelijk met hen besproken en telkens 
beloven ze beterschap…  We vinden het heel vervelend als bestuur dat 
jullie zo lang moeten wachten op kledij, het zorgt ook voor bijkomende 
overlast voor ons.  Een aantal bestellingen zijn nu nog lopend, ook voor 
de ontbrekende kledij is er een oplossing gezocht. Alles zou nu eerstdaags 
moeten in orde komen. Daarna gaan we een serieus gesprek moeten 
aangaan over eventuele verdere samenwerking. 
 
 
 4.Website: 
 
Enkele nieuwigheden op onze website:  

- Trainingen: naast de beschrijvingen van de omloop zijn nu ook de GPX 
files en de plannetjes van de parcours beschikbaar. Gewoon op rubriek 
“trainingen” klikken en beiden zijn zichtbaar. Deze worden de komende 
maanden steeds verder aangevuld. 

- Regelmatigheidscriterium: de geselecteerde wedstrijden tem oktober 
zijn zichtbaar op onze website. Hierbij ook een voorlopige tussenstand, 
opmerkingen zijn steeds welkom. 
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5 Zichtbaarheid op training: 
 
We naderen het einde van een warme, mooie zomer ook al ervaren we 
dat nog niet zo. 
 
Vooral s ’ochtends en s ’avonds merken we dat het later en vroeger 
donker wordt. Hierbij dus een oproep om ervoor te zorgen dat je 
binnenkort op trainingen s ’avonds voldoende zichtbaar bent. Draag 
lichte fluorescerende kledij en gebruik ook je verlichting. 
Zo zorgen we voor elkaars veiligheid! 
 
Het bestuur. 
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