We zijn er weer!
Terug van weggeweest! De Veluweloopcommissie heeft de afgelopen weken al
hard gewerkt aan het gezelligste en groenste evenement van Nederland. We
kijken erg tevreden terug naar vorig jaar. Meer deelnemers, jongere gezichten
en de mensen die de geschiedenis hebben opgebouwd. De commissie gaat daarin
mee en zal daarom in onderstaand alvast wat tipjes van de sluier oplichten. We
hebben nieuwe functies, nieuwe ideeën en heel veel input door de evaluaties die
zijn ingevuld.

De commissie
In oktober heeft de Veluweloop helaas afscheid moeten nemen van onze voorzitter
van afgelopen jaren, Joost Cornelissen. Na jaren trouwe dienst heeft hij die altijd
alles wist en kon regelen de weg vrijgemaakt voor iemand nieuw. Hij blijft nog wel
hier en daar opduiken maar zal niet meer zo actief betrokken zijn. Dat maakt dat
we, met de weinige handen die we al hadden, nu helemaal alle zeilen bij moeten
zetten. Daartoe is de commissie volledig geherstructureerd met bekende namen en
nieuwe functies.
Lara Minnaard, voorheen entourage, zal voorzitter zijn van zowel het bestuur van
Stichting de Veluweloop als de commissie. Ijnze Hoekstra is als secretaris niet eens
weg te slaan, al zouden we het willen. Dave Zwanink zal dit jaar wederom zijn hoofd
buigen over de financiën als penningmeester en oudgediende Rik Hoevers wisselt
publiciteit om voor het departement wedstrijd. De drie heren zullen tevens
toetreden tot het bestuur van de Stichting. Daarnaast blijven Bastiaan Versteeg,
Joost Cornelissen, Joost van Koot, Matthijs Oude Nijhuis en Johannes Dooper actief
met allerhande zaken als sociale media, tijdregistratie, motorrijders en entourage.

Januari-1 2014
Dit jaar steunen we:

Een bijdrage leveren aan de
mentale energie van een
langdurig ziek kind door het
organiseren van een dag vol
ontspanning en blijheid
samen met het gehele gezin
(inclusief voorpret,
nagenieten en de
herinnering voor jaren).

Wist-je-dat
… we een hele nieuwe
nieuwsbrief hebben?
… we ook bezig zijn met een
Stairway to Heaven run?
… het goede doel dit jaar
Stichting Opkikker is?
… er vorig jaar €707,50 is
opgehaald voor het Anne van
der Ban fonds?

De plannen
Dus wat bekokstoven we allemaal op de Bongerd. Allereerst
gaan we een heel nieuwe huisstijl ontwikkelen. Deze
nieuwsbrief is daar een voorproefje op, we zijn ook bezig aan
een nieuwe website en een hele nieuwe opzet van de post die
jullie gaan krijgen. Het programmaboekje kan inmiddels ook
wel een upgrade gebruiken. We gaan de hele route opnieuw
uitschrijven en kijken of we overzichtelijke kaartjes kunnen
maken. Het programmaboekje wordt aantrekkelijker met meer
informatie die je echt nodig hebt.
En dan natuurlijk op de dag zelf. Allereerst hebben we zon
gereserveerd en met minder nemen we geen genoegen. En de
drie dagen ervoor ook zodat we geen plassen hebben. We gaan
ook proberen zoveel mogelijk van de adviezen van zowel
medewerkers als deelnemers mee te nemen in het hoe, wat en
waar. Tevens hebben een aantal verenigingen wel heil gezien in
het feest en zullen we kijken hoe we de prijsuitreiking zo goed
mogelijk te combineren met een leuke afterparty voor de
mensen die willen. En voor de mannen onder ons, het is lastig

Afgelopen jaar mede mogelijk gemaakt door:

Als u wilt dat we uw naam op onze verzendlijst zetten, klikt u hier.
Als u wilt dat we uw naam van onze verzendlijst verwijderen, klikt u hier.

Uw bedrijf hier? We
zijn altijd op zoek naar
interessante
samenwerkingen die
ook anders dan
financieel kunnen zijn
onderlegt. Neem even
contact op met het
bestuur!

