Nieuwjaarsreceptie Hardloopclub Engelen 2020
Welkom, welkom allemaal
Voor de 4e keer hou ik het nieuwjaarsverhaal
Met een terugblik over het afgelopen jaar
Is 2019 dan echt klaar
En kunnen we aan 2020 beginnen
Met alle hardloopvrienden en -vriendinnen
2019 kende weer tal van belevenissen
Met hoogtepunten en hindernissen
Een goed bezochte nieuwjaarsbijeenkomst vormde de start
Ook toen in het Burggolf-hart
Een beginnerscursus is weer vorm gegeven
Waaraan nieuwe leden veel plezier konden beleven
Ruim 15 hardlopers in spé
Deden aan deze editie mee
En bijna alle cursisten
Konden de 6 km rennen, zonder dat ze dat tevoren wisten
Helaas werd het teveel voor trainer Daan
Die de hardloopclub heeft moeten laten gaan
Miranda heeft de groep toen verdere begeleid
Vanuit haar passie en behulpzaamheid
Helaas is later in het jaar gebleken
Miranda’s lijf vertoonde gebreken
Waardoor zij pijnlijk moest besluiten
Dat ze naar het hardlopen kon fluiten
Op de eerste plaats erg jammer voor haar
Maar ook voor onze club heel naar
Via deze weg willen we haar nogmaals bedanken
Voor al haar inzet en het ons leren planken
Nu we toch bij trainers zijn aangeland
Ook met Judith is iets aan de hand
Zij moest onlangs worden geopereerd
We hopen dat ze snel recupereert

Maar vooral en eerst een spoedig herstel
Dat gunt iedereen hier haar wel
Het trainerscorps is dus uitgedund
Dat is wel een zorgenpunt
Sinds het begin van dit jaar
Maakt Franciene het trainingsschema klaar
Afwisselen in tempo, duur of snelheid
Passend binnen de trainingstijd
Complimenten voor de professionele opbouw
Dat doe je zo niet ff gauw
Jan zorgt voor het bezettingsschema
Wie doet hem dat na
Elke training is er weer
Een trainer keer op keer
Erik, Rolph, Roy, Wilfred en Ruud
Staan vaker paraat heel resoluut
Om steeds weer te borgen
Dat iemand de training kan verzorgen
Voor deze steunpilaren die ons wekelijks laten stappen
Mogen we nu best allemaal even klappen
Nog meer vrijwilligers, dat is positief
Zijn vele uren voor onze club actief
Sinds april na de ALV
Hebben we een echt communicatiecomité
Peter de Coster en Carola van der Heijden
Weten steeds alle wetenswaardigheden te verspreiden
De content op de website blijft nu actueel
Daaraan werkt Peter heel erg veel
Om niets te missen stel je dus expres
www.Hardloopclubengelen.nl in als je startadres
Carola load op Facebook regelmatig iets up
Van een gebeurtenis in onze club
Zo is er voor als na die tijd
Veel aandacht voor elke activiteit
Die steeds weer heel geanimeerd
Door de activiteitencommissie worden georganiseerd

Om de paar maanden is er heel speciaal
Een avondje voor leden allemaal
Een training bij OSS Volo op de baan
Samen bij Sanne onder de overkapping staan
Tijdens het borrel & bites event gewis
Deze keer met een hardloopquiz
Verkleed als graaf Dracula
Kwamen lopers je bij de Halloweenrun achterna
En traditioneel aan het eind van het jaar
Stonden de lichtjes op de Golfbaan klaar
Een rondje over alle holes in de donkere nacht
Eigen mijnlampje meegebracht
Wisten deelnemers van club en daarbuiten
Zich slingerend aaneen te sluiten
Veel dank aan Sanne, Maurice, Karin en Hans
Al deze activiteiten bieden leden de kans
Elkaar weer eens anders te treffen
En samen het glas te heffen
Ook deze leden zijn een dankwoord waard
Dat gaat natuurlijk ook met applaus gepaard

De grootste activiteit de Engelenrun
Kent een eigen commissie voor de fun
Die hadden het dit jaar
Bij de lustrumeditie erg zwaar
Het Engelerpark bleek geen optie meer
Gezocht naar een alternatief met minstens zoveel sfeer
Vanuit Burggolf kon de driving range wel beschikbaar zijn
Als start-finish en evenemententerrein
Terreinindeling moest helemaal opnieuw worden opgepakt,
Van startboog en activiteiten tot waterpunt en stopcontact
Het parcours moest worden aangepast
Apart voor 6 en 12 km alvast
Veilige routes als het kon
Uitdaging voor Roy en Leon

Maar de parcourscommissie flikte het weer
Een prachtige veilige route met weinig verkeer
De veiligheid was, wist je dat
Geborgd door een arts en een ijskoud bad
Ook de EHBO stond met 5 man paraat
En handelde zeer adequaat
Toen een dame door haar hoeven zeeg
Ze was door de warmte helemaal leeg
Met hulp van een ambulance
Raakte ze gelukkig niet in trance
En verliep ook deze 5e editie
Geheel volgens de geplande sportieve ambitie
De pr machine van Judith, Peter en Geert zette social media bol
Hierdoor was de deelnemerslijst snel helemaal vol
Astrid en Ellis wisten het te klaren
Dat er 125 vrijwilligers beschikbaar waren
Wilfred en zijn commissieleden
Hebben materialen af en aan gereden
Geert wist het aantal sponsoren uit te breiden
Ook financieel dus weer goede tijden
Medailles, administratie en draaiboeken vol
Deed Jan gewoon voor de lol
Dus reken maar van yes,
Deze commissie gaat voor editie nummer zes
En de leden hebben in de ALV besloten
De Engelenrun niet uit de hardloopclub te stoten
Op onze sfeer, gezelligheid en trainingsopzet
Is ook bij de Atletiekunie gelet
Er zal een speciaal artikel worden geschreven
Hoe Hardloopclub Engelen je hardlopen laat beleven
En bij de beëindiging van de loopgroep uit Vlijmen
Konden meerder lopers zich wel in onze aanpak rijmen
En zijn na wat sfeer proeven spontaan
Als lid van HLCE verder gegaan

Alle ingrediënten staan alweer klaar
Voor een gezellig en sportief nieuw hardloopjaar
Uiteraard mogen we weer veel komen trainen
En gezamenlijk aan verschillende loopjes deelnemen
Ook verschillende activiteiten worden herhaald
Waarmee onze slogan de gezelligste hardloopclub uit de regio wordt
bepaald
De lichtjesloop en een training op de baan
Zullen zeker op het programma staan
Begin van volgend jaar
Is de volledige activiteitenkalender klaar
Dus hou mail, website en Facebook in de smiezen
Zodat je op tijd de activiteiten kunt kiezen
Ook in het bestuur gebeurt wel iets
Die zitten er niet voor niets
Financiën en leden accuraat bijgehouden, waarvoor dank,
Aan penningmeester/ledenadministrateur Ton Wildvank
Ben onderhoud de contacten met de trainersgroep
Staat daarvoor regelmatig bij Franciene op de stoep
Sanne is van lief en leed en legt afspraken vast
Geeft de persoonlijke aandacht zoals dat bij haar past
Carola is van de pr en publiciteit
Daarin slaagt ze steeds geheid
Mijn voorzitterstermijn eindigt bij de ALV in april
Dus grijp direct je kans als je wil
Stel je verkiesbaar als lid van het bestuur
Wie weet zit jij dan komende 3 jaar aan het stuur
Ik maak plaats voor een nieuwe kandidaat
Sta geen nieuwe termijn paraat
Mijn dank voor al jullie vertrouwen
Om mee aan deze club te mogen bouwen
Tot slot wens ik iedereen een blessurevrij en gezellig hardloopjaar
Laten we daarop het glas heffen met elkaar

