Alternatieve run

Bekijk de webversie

SSB - Nieuws
6 februari alternatieve run
Geen Survivalrun helaas op 9 januari jl., maar de maatregelen zijn gelukkig weer versoepeld
waardoor we een maand later alsnog onszelf als mensen van de Beltrumse Trainingsgroep wat
'run-gevoel' kunnen geven.
Zoals jullie zullen begrijpen zal het een aangepast karakter krijgen, geen vrijwilligers bij de
hindernissen of speciale runshirts. Ook geen hottubs of feesttent. Wat we wel gaan doen is
zaterdag 5 februari het parcours uitlinten zodat wij, met de personen van de trainingsgroep, als
'evenement binnen de club' op zondag 6 februari allemaal individueel of in kleine groepjes de
Beltrumse Survivalrun kunnen lopen.
Let op! Het is niet toegestaan om voor anderen dan onze eigen clubleden (bouw-vrijwilligers
horen daar ook bij) mee te doen tijdens deze loop. Dit conform de huidige maatregelen zoals die
gelden voor evenementen.
Jeugd
Net als bij de voorloop die we op 2 januari gehad hebben is het mogelijk voor de jeugd om de
jeugdafstand te lopen óf, wanneer je 15 jaar of ouder bent de halve run te lopen. Voor diegenen
die de halve run willen lopen, lees hiervoor verder bij de volwassenen verder op in deze mail.
De jeugd start om 9:00uur op de bakermat voor de jeugdlus. We hebben die dag wederom
trainers die de jeugd zullen begeleiden, maar we staan ook toe dat een ouder of volwassenen
begeleider mee gaat lopen ter extra begeleiding (alle leeftijden van de jeugd).
Ten overvloede, je zult begrijpen dat de reguliere training die dag zal vervallen!
Om het allemaal in goede banen te leiden vernemen we graag of je mee gaat lopen en of je
mogelijk een ouder mee die dag en of je (en wie) een volwassen begeleider mee hebt.
Vul hiervoor graag het volgende formulier in zodat we weten wie er mee gaat lopen. Formulier
Vul deze in voor 1 februari. Dank alvast!
Volwassenen
De volwassenen hebben de mogelijkheid om de halve of de hele run te lopen.
De hele run lopers kunnen vertrekken tussen half 9 en half 10 vanaf het Mariaplein. De Halve
run lopers kunnen daar vertrekken tussen 9uur en half 11.
Na half 11 zullen de bezemlopers ook gaan lopen om de belinting weer weg te halen op het
parcours.
Start- en eindpunt is zoals gezegd het Mariaplein.
We gaan aankomende dagen met VIOS in gesprek of er ook kleedkamers beschikbaar zijn.
Hopelijk is tegen die tijd ook de kantine middags open, zodat we nadien mogelijk nog even
kunnen napraten!
Om het allemaal in goede banen te leiden vernemen we graag of je mee gaat lopen, welke
afstand je wilt gaan lopen en hoe laat je ongeveer wilt gaan starten. Vul hiervoor het volgende
formulier in. Formulier Vul deze in voor 1 februari. Dank alvast!
Indien we aankomende tijd meer informatie over de alternatieve club-run hebben dat we met
jullie willen delen zullen we dit wederom via de mail aan jullie communiceren.

12 februari afbreken hindernissen
survivalrun
Zaterdag 12 februari gaan we de hindernissen in het buitengebied afbouwen. Dit is een hele
klus en alle handjes die we kunnen krijgen zijn welkom! We gaan er voor om, net als met de run,
het hele buitengebied leeg te krijgen.
Mocht je zaterdag 12 februari tijd en zin hebben, meld je je dan bij iemand van het bestuur of
reageer op deze mail en we brengen je in contact met de afbouwcommissie.

Nieuwe (assistent)trainers en hoofdtrainer gezocht!
De jeugdsurvivalrun groep blijft groeien in Beltrum, vandaar dat wij altijd op zoek zijn naar een
aantal nieuwe trainers.
Lijkt het je wat om af en toe een handje te helpen op de zondagochtend en/of donderdagavond
dan horen wij dat graag!
Jeugd hoofdtrainer
Zoals jullie bekend is is Chantal Papen gestopt als hoofdtrainer. Graag zien we hiervoor wel een
vervang(st)er. Dus lijkt het je wat om op wekelijkse basis de trainingen voor te bereiden en
sturing te geven aan de trainingen, kom met ons in contact.
Voor deze functie is er een vrijwilligersvergoeding beschikbaar.
Ook als je geen ervaring hebt met survivalrun, kun je wellicht wat voor ons betekenen. Voor
meer informatie of aanmelding kun je contact opnemen met Marcel Banning 06 - 20435260.

Surivalrun Beltrum Tights
Heb je nog geen mooie Survivalrun Beltrum tight, of is de
oude aan vervanging toe?
Zorg dan dat je in contact komt met Sabine Kasteel. Maak dan
even een afspraak met haar. Zie voor informatie onze website!
Kosten van deze broek, € 35 voor de jeugdmaten, € 40 voor
de volwassenen maat.

Vertrouwenspersoon
Onze vertrouwenspersoon is Marlies Stoteler, ze is onder andere bereikbaar per mail en
telefoon.
Zie voor meer informatie over de vertrouwenspersoon en waarvoor je haar kunt benaderen onze
website.
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@survivalrunbeltrum.nl toe aan uw adresboek.

