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Inleiding 

Het afgelopen jaar was natuurlijk voor ons allemaal een jaar zoals we nog nooit hebben 

meegemaakt. Geen wedstrijden, lockdowns en avondklok. Vanuit de TC is er op prestatiegebied dan 

ook niet veel te vertellen over het afgelopen seizoen. Waar we trots op zijn is de inzet en flexibiliteit 

van alle trainers en atleten. Ondanks de steeds wisselende en moeilijke regels en omstandigheden 

hebben de trainers steeds het belang van onze atleten voor ogen gehouden. De trainingen zijn over 

het algemeen allemaal doorgegaan zij het in aangepaste vorm. Hiermee heeft de vereniging in de 

coronaperiode een belangrijke bijdrage geleverd aan de welzijn van onze leden. Het feit dat we de 

jeugd 2 tot 3 keer per week hebben kunnen laten trainen in deze ook voor hen zware tijd doet ons 

goed.  

 

Samenstelling TC: 

Rens Hoogewerf is na jaren van trouwe dienst gestopt als voorzitter (en enig lid) van de TC afgelopen 

zomer. Willem Roelfsema heeft hem ad interim waargenomen. Het is heel fijn dat we Ivo van Haaren 

kunnen voorstellen als nieuwe voorzitter TC. We zijn op zoek naar vrijwilligers die willen deelnemen 

in de technische commissie. Hiervoor kan je je opgeven bij Ivo.  

 

Toekomst: 

We zijn nog steeds gebonden aan alle regels zoals die door de Nederlandse overheid en de 

Atletiekunie worden voorgeschreven. Helaas heeft de atletiekunie alle competitiewedstrijden voor 

de maand April reeds geschrapt. Wel staan er twee oefenwedstrijden gepland op 28 maart en 17 

april. Richting de zomer gaan we hopelijk steeds meer vrijheid krijgen en kunnen we weer 

wedstrijden gaan bezoeken. 

 

Trainingsrig. 

Zoals eerder gemeld in de nieuwsbrief hebben wij via diverse fondsen budget voor een professioneel 

trainingsrig. Hiermee kunnen wij onze leden nog beter trainingsfaciliteiten aanbieden.  De 

vergunning voor plaatsing ligt bij de Gemeente Haarlem en we verwachten voor eind maart groen 

licht zodat we kunnen gaan bouwen. 

 

 

 

 


