Nieuwsbrief juli 2021
#vb:aanhef#,
Waardeer je het ook zo, dat we weer met elkaar in de natuur van de
Amsterdamse Waterleidingduinen kunnen sporten, na al die maanden
waarin we afstand tot elkaar hebben moeten houden?
Wat is het weer mooi en groen buiten na al die regen die de laatste
maanden gevallen is.
Zoals je verderop in de nieuwsbrief kunt lezen kunnen we deze zomer
helaas de trainingen van alle groepen gedurende 2 weken niet door laten
gaan. We zijn onderbemand geraakt en hebben ondanks de flexibiliteit en
inzet van alle trainers de trainingsroosters toch niet vol kunnen krijgen.
Daarop heeft het bestuur besloten een vakantiestop van 2 weken voor alle
groepen in te lassen. Zie verderop de details daarover.
Aan het eind van de nieuwsbrief staat een artikeltje waarin wordt gevraagd
om versterking van het bestuur vanwege natuurlijk verloop. We staan ook
voor de uitdaging de vereniging opnieuw invulling te geven na de corona
en alle andere maatschappelijke ontwikkelingen van de afgelopen jaren.
We zouden daarom graag vooral ook nieuwe bestuursleden willen hebben
die al dan niet geruime tijd meedraaien in de vereniging en die de uitdaging
aan willen pakken om deze vernieuwing en toekomstbestendige
vormgeving te gaan realiseren. Natuurlijk in goed en uitvoerig overleg met
de leden (ALV).
De vereniging is het meer dan waard om nog jaren door te kunnen gaan.
Daarbij hebben we wel je hulp en inzet nodig, ook zo mogelijk als
bestuurslid of vrijwilliger.
Deze nieuwsbrief sturen we je ook als bijlage in pdf-formaat.
Met sportieve groeten
Namens het bestuur van SV KennemerRand
Klaas Wind, voorzitter a.i.

Vakantiestop trainingen
I.v.m. een beperkte beschikbaarheid van de trainers tijdens de
vakantieperiode zijn wij helaas genoodzaakt- bij hoge uitzondering - de
trainingen gedurende twee weken te stoppen.
De deelnamekosten aan de trainingen worden aangepast en bedragen
€ 55,- (i.p.v. € 60,--).
Voor de Low Impact training op maandag bedragen de aangepaste kosten
€ 45,- (i.p.v. € 50,-).
De bedragen zullen binnenkort per automatisch incasso geïnd worden.
Onderstaand vind je het vakantierooster per trainingsmoment.
Trainingsmoment
Low Impact maandagochtend:
Sport walk dinsdagavond:

vakantiestop
6 en 13 sept
10 en 17 aug

Hardlopen woensdagochtend:

4 en 11 aug

Hardlopen woensdagavond:

11 en 18 aug

Sport walk woensdagavond:

28 juli en 4 aug

Nordic walking woensdagavond: 28 juli en 4 aug
Nordic walking vrijdagochtend:

23 en 30 juli

Hardlopen zondagochtend:

1 en 8 aug

Sport walk zondagochtend:

22 en 29 aug

Low Impact training op maandagochtend
Mocht je geblesseerd/herstellende zijn dan kun je gedurende je
herstelperiode meedoen met de Low Impact training op maandagochtend
van 9.30 -10.30 uur.

Deze training ontziet je gewrichten en heeft een minder zware belasting.
Op weg naar een goede basis om je eigen training te hervatten.
De training wordt gegeven door Mariska Medenblik.
Geef je deelname wel even door aan de ledenadministratie
(ledenadministratie@kennemerrand.nl)

Algemene Ledenvergadering
De Algemene Ledenvergadering zal plaatsvinden op donderdag 14 oktober
2021.
Zet deze datum alvast in je agenda.
Nadere informatie volgt later.

Paul van de Bovenkamp geëerd.
Gedurende de coronasluiting in de Amsterdamse Waterleidingduinen was
Paul de motor voor de hardloopgroep op woensdagochtend. Wie het graag
wilde kreeg van Paul een portie energie en ideeën aangereikt om geest en
lijf in conditie te houden. Dat dit goed heeft gewerkt bleek al gauw bij de
eerste training die gegeven werd door Jaap Cashoek. Als dank voor zijn
inzet ontving Paul uit handen van Jaap het eremetaal.

Even voorstellen 1
Ik ben Mariska Medenblik, en sinds september
2020 trainster van de Low Impact groep op de
maandagochtend. Bewegen is altijd mijn favoriet
en dat blijkt wel uit de vele sporten die ik heb
gedaan van schermen tot paardrijden, turnen,
handbal, tennis, fitness, body pump enz.
Bewegen en zeker in de natuur is voor mij altijd
belangrijk geweest, zowel fysiek als mentaal. Toen
ik in de economische crises op 56 jarige leeftijd
werkzoekende raakte dacht ik “nou de wereld ligt aan mijn voeten, mooie
kans iets te gaan doen waar ik blij van word.” Dat viel wel een beetje tegen
maar waar een deur dicht gaat, gaat er vaak een andere deur weer open.
Ik ben eerst (wandel) coachopleidingen gaan volgen en daarna een fitness
trainer opleiding, EHBO en last but not least een cursus Allround
Wandeltrainer. Heel leuk om midden tussen 20-30 jarigen de fitness trainer
opleiding te volgen. Het leeftijd verschil was geen enkel probleem, zeker
niet toen zij hoorde dat mijn wens was om senioren in de natuur te
trainen. Geweldig om te zien hoe niet alleen zestigers maar ook 70/80
jarigen genieten en zich gezond en fit voelen door buiten in beweging te
blijven.
Ik kom dus helemaal aan mijn trekken op de maandagochtend. Weer of
geen weer het is altijd heerlijk in de AWD, de mooiste sportschool van
Nederland. Zelfs al heb je geen zin je bed uit te komen, ik heb nog nooit
een deelnemer horen zeggen dat hij/zij spijt had dat hij is gegaan –
integendeel je knapt er altijd van op; zowel lichamelijk als je humeur!
Naast fitness trainer ben ik ook 12 uur per week actief als
gastvrouw/welzijn medewerkster in een instelling voor dementerende
ouderen. Eigenlijk was het tijdelijk voor 3 maanden, vanwege de hoge
nood in Corona tijd. Tot mijn eigen verbazing bleek ik het heel leuk te
vinden. Het geeft mij veel voldoening als ik zie hoe zij na een praatje,
wandeling, nagels lakken, spelletje, (beetje) gymmen, dansen en zingen

even de chaos in hun hoofd vergeten en blij en ontspannen zijn. Dan hoor
ik vaak, “ik vind jou zo lief”, maar ook…. “is je moeder thuis? Dan mag ze
je haar wel eens kammen, wat een ragebol”. Héérlijk!
Naast van deze ‘oudjes’ en van buiten in beweging zijn, houd ik ook van
skiën, wandelen, lezen, reizen, tuinieren en lekker eten met vrienden of
familie. Dan ben ik ook heel blij.

Even voorstellen 2
Ik ben Naomi Plaat.
Vooral de Sport Walkers op zondag hebben mij al als trainer kunnen
ervaren.
Sporten is een rode draad in mijn leven, van atletiek tot badminton van
basketbal tot hockey. Na het eerste jaar Academie Lichamelijke Opvoeding
vond ik Commerciële Economie opeens interessant, en switchte ik van
studie. Sporten bleef ik doen.
Op 26 mei 2018 slaagde ik voor het KWBN-examen Wandeltrainer 3.
Belangrijker waren de 8 maanden ervoor, waarin ik wekelijks stage liep bij
KennemerRand en veel heb geleerd van zowel de deelnemers, als mijn
stagebegeleider Mette.
Nu ben ik met veel plezier Sport Walk trainer bij deze mooie vereniging, en
combineer ik dit met mijn baan als projectleider bij een financiële instelling.
In mijn vrije tijd wandel ik graag door de natuur of door een mooie oude
stad. Ook struin ik graag door een museum met moderne kunst.
Ik vind het ontzettend leuk om telkens een andere training samen te
stellen en krijg energie van interactie met de groep. Dus, heel graag tot
ziens in de duinen.

Oproep voor nieuwe bestuursleden en vrijwilligers
Het gaat er naar uitzien dat we langzamerhand weer een ‘normaal’
verenigingsleven kunnen beleven. Dit betekent voor het bestuur dat de tijd
is aangebroken om de bestuurswisselingen die voor de corona lockdown al
in de pijplijn zaten uit te werken.
Binnen het bestuur ontstaan binnenkort de volgende vacatures als gevolg
van vertrek van Kees Warmerdam (aftredend na 6 jaar statutaire termijn)
en het vertrek van Koen Hofman na het vervullen van het
penningmeesterschap sinds 2016.
Het is de bedoeling om te komen tot een vijfkoppig bestuur waardoor de
verschillende bestuurstaken per bestuurslid werkbaar blijven.
Dit betekent dat we binnenkort drie nieuwe bestuursleden hopen te
verwelkomen.
Ook voor de commissie PR en de commissie Lief en Leed zoeken we leden
die zich hiervoor willen gaan inzetten.
SV KennemerRand heeft veel vaardige en deskundige leden. Als huidig
bestuur nodigen wij leden uit om er over na te denken hun kennis en
vaardigheden in te zetten als bestuurslid of voor een commissie voor onze
vereniging. De vereniging staat voor de uitdaging, na de corona lockdown,
zich aan te passen aan de huidige tijd waarin sportief, sociaal, slagvaardig
en maatschappelijk betrokkenheid onze kernwaarden zijn.
Voor info over de te vervullen functies binnen SV KennemerRand kun je
contact opnemen met:
Klaas Wind (voorzitter a.i.) - 0653412229
Koen Hofman (penningmeester) - 0651123890

Kees Warmerdam (alg. bestuurslid, ledenadm. en webmaster) 0613758603
Marijke Mooij (coördinatie trainers) - 0610275519
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