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Het algemeen jaarverslag 2015, het financieel jaarverslag 2015 en de begroting voor 2016 zijn
unaniem goedgekeurd. De club is financieel gezond ☺.
Het belangrijkste agendapunt voor deze ALV zijn de bestuursverkiezingen. Walther de Vaan
(wedstrijden en evenementen) en Tom Leijten (penningmeester) treden vandaag af. Het bestuur
bestaat vanaf nu uit Fieneke Vermaas (secretaris) in Kees Klerx (overige functies), beiden enkele
jaren lid van DAK met als achtergrond recreant loper (Geen echte afspiegeling voor een
atletiekvereniging )
De club draait al enkele jaren met een onderbezetting van het bestuur. Dit is mogelijk omdat het
trainersteam en de commissies autonoom hun werk doen. We zijn erg blij dat in de afgelopen
periode de commissies steeds zelfstandiger hun werk doen en zelf initiatieven nemen. Het bestuur
houdt de vinger aan de pols via de contactpersonen van de teams en commissies ☺.
 Maar vanaf vandaag is er echter een acuut gevaar voor het voortbestaan van de club: we
hebben geen penningmeester. Financiële verplichtingen, innen van contributies en het bewaken
van het budget zijn een noodzaak. Continuïteit gaat boven alles en kan op dit moment alleen
gewaarborgd worden door de financiële boekhouding en alles wat daarbij hoort uit te besteden.
Voor het komende jaar heeft het bestuur ook het mandaat gekregen om hier kosten voor te mogen
maken.
Op het eind van de vergadering zijn we positief verrast door de aanmelding van een aspirantpenningmeester☺. Het is nu nog te vroeg om conclusies te trekken, maar deze strohalm pakken
we met beide handen aan!
Een secundaire bedreiging is het ontbreken van een voorzitter. De voorzitter is het visitekaartje
van de club. Wanneer de externe contacten verwateren, zal DAK het contact gaan verliezen met
de gemeente, Atletiekunie, Regio 13, Natuurmonumenten, de huurders van ons clubhuis, etc. Ook
zonder voorzitter gaat het al een tijdje goed, maar op langere termijn wordt dit een serieus
probleem. De aanwezigen waren het er unaniem mee eens dat het (smalle) bestuur actief een
voorzitter gaat werven en accepteren de kosten die daarmee gemoeid zijn.
Omdat het bestuur onderbezet is en geen afspiegeling is van de vereniging zullen we ons primair
bezighouden met het draaiend houden van de club. Visie, beleid en doelstelling zijn vooralsnog
ondergeschikt aan de ‘operationele’ taken. We gaan ook niet meer taken als extra hooi op onze
vork te nemen. We kiezen ervoor dat er dingen fout kunnen gaan , boven het feit dat we er zelf
onderdoor gaan.
Ik vertrouw erop dat we in 2016 het schip drijvende gaan houden en dat we een voorzitter gaan
vinden die affiniteit heeft met (baan)atletiek.

 
Kees Klerx  
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Wij zijn erg blij onze nieuwe penningmeester te mogen begroeten, Jan Brok. Jan heeft zich tijdens
de ALV beschikbaar gesteld als penningmeester. Jan is recreantloper en lid van DAK sinds
voorjaar 2015.
Tom Leijten heeft zaterdag 27 februari de stukken en de werkzaamheden overgedragen aan Jan.
Vanaf nu maakt Jan deel uit van het hoofdbestuur.
Hierbij willen wij Tom hartelijk bedanken voor zijn inzet voor DAK de afgelopen drie jaren.
Tevens wensen wij Jan veel succes in de nieuwe functie.
Het bestuur zal zich nu gaan inspannen om de nog openstaande kritische vacature van voorzitter
te gaan invullen. We hopen een gouden tip te krijgen van een van de leden, of nog mooier, dat een
van de leden zich spoedig zal aanmelden voor deze functie.
Kees Klerx en Fieneke Vermaas

 

    

 

    

Graag willen we nogmaals aandacht schenken aan het vrijwilligerstekort van onze vereniging.
Eerder is al aangegeven dat er dringend aanvulling nodig is op bestuurlijk niveau en binnen
allerlei commissies.
Natuurlijk zijn we heel erg blij dat veel leden een vrijwillige taak binnen onze club verrichten.
Gelukkig hebben enkele leden zich spontaan aangemeld tijdens de A.L.V.
Heel fijn! Maar er zijn meer handjes nodig!
DAK is een vereniging die we samen moeten runnen!
Alle commissies zijn slechts groepjes leden (let wel, een vrijwilliger is ook een lid) die ervoor
zorgen dat wij, alle leden, op een leuke, sportieve, fanatieke, veilige en betaalbare manier samen
kunnen sporten.
Het bestuur heeft een lijst opgesteld (taken- en functiematrix) waarin vele taken staan waar nog
invulling voor nodig is. In deze lijst wordt aangegeven wat de taak of functie behelst en hoe vaak
en hoeveel uur er voor deze taak op jaarbasis nodig zou zijn.
Enkele posten die op dit moment dringend aanvulling behoeven zijn:
In het bestuur:
− een voorzitter, (een vereniging kan echt niet zonder)
− bestuursleden die een deeltaak op zich wil nemen
in commissies:
- WOC Wedstrijd Organisatie Commissie (steun bij het organiseren van wedstrijden,
inschrijvingen, uitslagenverwerking…enz)
- Wandelcommissie (aanvulling)
- PR-commissie (sponsoring, publiciteit)
- TC-commissie (Technische Commissie, aanvulling)
Veel genoemde taken kunnen ook goed in deeltaak gedaan worden met meerdere mensen zorgen
dat de werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden.
Gezelliger en minder belastend.
Daarnaast zijn er nog tal van activiteiten waar we nog extra vrijwilligers bij kunnen gebruiken. Denk
aan kantinewerkzaamheden (het zetten van thee op trainingsavonden). Een feestcommissie
opzetten? Heel graag.
Heb je interesse in een taak en/of vragen, stuur een berichtje naar
vrijwilligerscommissie@dakdrunen.nl ).
Wij vertrouwen erop dat we er SAMEN uitkomen.
Steef Molema en Marianne van den Bosch
Wervingscommissie van DAK

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

De verschillende acties hebben succes geboekt. Het aantal deelnemende teams vanuit het bedrijfsleven is
fors toegenomen t.o.v. voorgaande jaren. Dat is een goede ontwikkeling. Op 20 maart 2016 wordt door de
volgende bedrijven deelgenomen:
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De Drunense Duinen Loop-commissie is druk doende met de laatste voorbereidingen.
Nu de voorinschrijving is gesloten, zien we dat een we record aantal voorinschrijvingen hebben en
daarnaast ook een record aantal ondernemers die met een of meerder teams hebben
ingeschreven.
Vorig jaar is bij Bos en Duin het fietspad aangepast, om er zeker van te zijn dat lopers de juiste
afstand lopen hebben we dit jaar zowel de 10 km als halve marathon opnieuw officieel door de
Atletiekunie laten meten. Daardoor is de startlijn van de halve marathon wat verplaatst richting
Raadhuisplein.
Zowel het parcours van de 10 km en de halve marathon zijn nu opnieuw gecertificeerd.
Daar de 1 km te veel naar beneden afweek hebben we dit jaar besloten om het parcours van de 1
km aan te passen. Het is nu anderhalve ronde geworden en nu is de afstand 1100 meter.
Tot aan 20 maart zal de DDL nog regelmatig in het nieuws komen. Nieuw t.o.v. vorig jaar is dat we
in de eerste week van maart bij een aantal bushaltes in Waalwijk, Drunen, Tilburg en Den Bosch
d.m.v. een grote mooie poster reclame maken voor de DDL. We hopen dat dit leidt tot aantal
nieuwe inschrijvingen.
Ook nieuw is dit jaar dat een deel van de opbrengst ten goede komt aan een goed doel; we
hebben gekozen voor Hospice Waalwijk.
Het motto dit jaar is dan ook: loop voor jezelf, loop voor de hospice
Tijdens de prijsuitreiking van de halve marathon maken we bekend welke voorziening aan hospice
Waalwijk wordt gedoneerd.
De prijsuitreiking halve marathon is om 16.00 uur in de Voorste Venne.
Verder rest mij nog, een woord van dank aan alle commerciële partners, gemeente en niet te
vergeten alle vrijwilligers die het mogelijk maken dat wij dit geweldige evenement kunnen
organiseren.
Walther de Vaan
Voorzitter DDL-commissie

 

    

Uit de laatste ALV bleek dat er behoefte is aan meer informatie in het clubblad over het werk in
diverse commissies.
WOC staat voor Wedstrijd Organisatie Commissie.
De commissie organiseert per jaar ca. negen wedstrijden.
In het begin van het jaar bepalen we, meestal in overleg met de Regio 13 (Atletiekunie regio, waar
DAK deel van uitmaakt), welke wedstrijden en wanneer we die gaan organiseren.
Het WOC organiseert zowel baanwedstrijden, crossen, een indoorwedstrijd en twee keer per jaar
een 5 km-loop samen met de Altena Road Runners (ARR), onze collegaclub uit Giessen.
Voor elke wedstrijd wordt (of is) een draaiboek opgesteld. Hierin staat precies vermeld wat voor
tijdens en na de wedstrijd geregeld moet worden. Na elke wedstrijd is er een evaluatie, wat is goed
gegaan maar vooral wat is er voor verbetering vatbaar, indien nodig wordt het draaiboek
aangepast.
Waar veel aandacht aan besteed moet worden is o.a.
• De inschrijfprocedure /publiciteit
• Aanmaken van de wedstrijd in een computerprogramma
• Zorgen voor het benodigde aantal juryleden
• Uitslagverwerking. Voor een juiste uitslagverwerking is het juist aanmaken van de
wedstrijdconfiguratie van groot belang
• Opstellen van een chronologisch overzicht
• Secretariaat voor de verwerking van inschrijvingen
• Baanploeg, die zorgt dat alle benodigdheden op de juiste plek en tijdstip aanwezig zijn
Voor wedstrijden die niet op de baan worden gehouden, zoals crossen in de duinen en de
jaarlijkse indoor, is het vervoer van de benodigde materialen een belangrijk aandachtspunt.
Momenteel bestaat de commissie uit zeven mensen. Daarnaast kunnen we voor aanmaak
wedstrijd en uitslagverweking een beroep doen op Herman Buist, Nico Disseldorp en Anne van
Wijngaarden.
In de commissie is het streven is om al die taken door minimaal 2 personen te laten doen om
ervoor te zorgen dat een taak altijd is bemand.
Om dit streven te realiseren zoeken we nog mensen o.a. voor het secretariaat, mensen die mee
willen helpen met de organisatie en coördineren van de baanploeg.
Mensen die het aanmaken van wedstijden en de uitslagverwerking eigen willen gaan maken.
Hiervoor is het wel wenselijk om enige feeling te hebben met PC-werkzaamheden.
Het is niet eenvoudig om in het kort op papier uiteen te zetten wat het werk in de WOC-commissie
inhoud. Op papier lijkt het al gauw ingewikkeld wat het in wezen niet is. Met behulp van de huidige
ervaren commissieleden ben je snel ingevoerd in de materie.
Mochten er vragen zijn, dan hoor ik het graag.
Walther de Vaan, voorzitter WOC

 

    

 

    

Vrijdag 29 januari was het weer zover, de dropping voor alle junioren!

Dit jaar stond de dropping in het teken van stratego. Om 19.30 uur verzamelden we ons in ons
mooie clubhuis. In het clubhuis werd bekendgemaakt welke kinderen, begeleiders en droppers bij
een bepaalde kleur hoorde. In totaal waren er vijf groepen en bijna 40 deelnemers.
Zonder enige uitleg werden de kinderen meegestuurd met hun droppers. De droppers hadden
vooraf van de NAC instructies gekregen. Iedere dropper reed ergens anders heen.
Bij de dropplaats aangekomen kregen de kinderen een envelop. Hierin zat de speluitleg: ga
opzoek naar de vlag van jullie groep! Ook zat er een kaart in van een gebied, daar moesten de
kinderen naar toe omdat daar de vlag zou liggen. Maar er zat nog meer in de envelop, namelijk
strategokaartjes. Deze kaartjes werden verdeeld, iedereen kreeg één kaartje. Ook werd in de
uitleg verteld dat de kinderen niet de enige waren met strategokaartjes. Er zouden namelijk ook
hunters actief zijn!! En deze hunters kunnen helpen óf tegenzitten. Als je getikt zou worden door
een hunter speel je het strategospel.
Alle hunters hadden op de achterkant van hun kaartje één deel staan van het gebied waar de vlag
zou kunnen liggen. Echter gaven de delen die je bij de hunters kon winnen aan waar de vlag niet
zou liggen. Wanneer de groepen van álle hunters een kaartje zouden bemachtigen, bleef er één
vlak open en daar ligt de vlag.

 

    
De groepen en hunters hebben enorm hun best gedaan en uiteindelijk kwamen alle groepen
erachter dat de vlag ergens in het Land van Ooit zou moeten liggen. Zo mooi en vrolijk als het
Land van Ooit vroeger was, zo donker en eng was het deze avond. Helemaal toen bleek dat er
nog een paar enge hunters rond renden. Uiteindelijk hebben alle groepen hun eigen kleur vlag
gevonden en waren ze allemaal blij dat ze weer in het clubhuis waren rond 23.00 uur. Hier kregen
ze lekkere warme chocolademelk en een stuk peperkoek.
Via deze weg willen wij van de NAC naast alle deelgenomen kinderen ook heel graag alle ouders,
begeleiders, droppers en hunters bedanken voor hun hulp. Zonder jullie hulp zijn we nergens!!

Ouders:
Rensco en Kerstin Weijers
Monique en Koos Verweij
Miquel Stommels
Robert Chambon
Anna-Marie Mollink
Richard Brok
Justus van Nierop

Marjolein vd Sande
Henk Kant
Patricia Geurts
Bert Smits
Miriam Struik
Erik van de Ven

Begeleiders/Hunters vanuit de Jong Volwassenen Loopgroep:
Sonja Hartogs
Stefan vd Heijden
Leroy Vincentie
Jasper van Beek
Jeffrey Gouw
Overige:
Gijs van Rooy
Peter van Tilborg

Jesse
Rick van Driel

Graag tot volgend jaar weer!!
Sportieve groetjes van de NAC: Neven Activiteiten Commissie
Yvonne van Veen, Sanne van Driel en Nicole van Beveren.

 

    

Zondag 22 mei in de ochtend organiseert de NAC de super leuk ouderkindwedstrijd. Dit is een
wedstrijd tussen kind en papa of mama, oom, tante, opa of oma. Er worden een aantal ludieke
atletiekonderdelen gedaan tegen elkaar.
WIE WINT?
Schrijf de datum snel in je agenda want deze leuke wedstrijd wil je niet missen!!
Tegen die tijd ontvangen de kinderen nog een brief / e-mail met verdere informatie.
Groetjes, de NAC
Yvonne van Veen, Sanne van Driel en Nicole van Beveren.

Vrijdag 8 april
Op vrijdag 8 april a.s. organiseert de NAC maar liefst twee activiteiten!!

Zet de datum snel in je agenda!!

Voor de pupillen is er in het begin van de avond een leuke
spelletjesavond. In een klein groepje gaan de kinderen leuke spelletjes
doen om te proberen zoveel mogelijk punten te scoren! Een super
gezellige avond in het clubhuis met uiteraard wat lekkers te eten en
drinken.
Brieven volgen tzt maar zet 8 april alvast in je agenda.

Voor alle junioren organiseert de NAC op vrijdag 8 april in de
tweede helft van de avond een uurtje bowlen! Super gezellig.
Zet de datum dus alvast in agenda en geef je tzt op door te
mailen naar nac@dakdrunen.nl De brieven en verdere
informatie volgen uiteraard nog.

 

    

 

    

Op woensdagavond 30 maart is de laatste wandeling van het winterseizoen door Drunen en
omgeving. We hebben dan ’s avonds na de training om 20.15 uur de koffie weer klaar in het
clubhuis. Ook de woensdagochtendwandelaars zijn hierbij hartelijk welkom.
Op woensdag 6 april gaan we dan voor de eerste keer weer de Loonse en Drunense Duinen in
om van de natuur te genieten en de blaadjes aan de bomen te zien komen. Mogelijk kunnen we
dan ook wat vogels spotten of een ree weg zien rennen.
Op zaterdagmiddag 9 april organiseert een zevental studenten van Schoevers een wandeling
van 7 km door de Loonse en Drunense Duinen. De opbrengst is voor de Stichting Heppie. Deze
zet zich in voor kinderen die opgroeien in eenzaamheid en geeft deze kinderen weer de moed, het
zelfvertrouwen en de energie om door te gaan. Natasja en René Froger zijn de ambassadeurs van
deze stichting. Men kan starten met de wandeling tussen 13.00-14.00 uur bij de Drie Linden in
Giersbergen vanuit de Brabantse Kapschuur. Startkaarten a €10,00 zijn verkrijgbaar bij de Drie
Linden of graag vooraf opgeven bij Louis Muskens tot 20 maart. Bij Louis is ook nadere informatie
te verkrijgen. De deelname is inclusief een consumptie en een gezonde snack voor onderweg. Na
afloop is er een loterij waarbij leuke prijzen te winnen zijn.
Op zaterdag 27 augustus is weer de jaarlijkse DAK Running Center Wandeltocht. De
WAndelKommissie is reeds met de organisatie gestart, om alles zo goed mogelijk te laten
verlopen. DAK-leden: laat ons niet in ons hemd staan en doe massaal, samen met jullie gezin,
mee aan deze wandeltocht. De vakanties zijn dan afgelopen en op maandag erna beginnen de
scholen weer. Deze 19de DAK Running Center Wandeltocht is een mooie voorbereiding voor
diegene die aan de 80 van de Langstraat mee willen doen, daar deze 14 dagen voor dat
evenement plaatsvindt.
Met de wandelgroetjes van Louis Muskens

De carnavalstraining zaterdag j.l. was erg leuk en is afgesloten met een worstenbroodje met koffie
en thee onder de luifel van de tennisclub op de Steegerf;
Er was een leuke opkomst van ca. 50 deelnemers.
Groeten,
Kees Klerx, namens de trainers, Theo
van Baardwijk en Hans van den Heuvel
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De afgelopen periode is veel gebeurd, met name op menselijk gebied.

Droevig was het afscheid en de tijd er naar toe van Hennie van Andel, de vrouw
van Bas van Andel en de moeder van Anne van Andel. Op 23 januari 2016
overleed Hennie.
Haar afscheid vond plaats op het erf van hun eigen woning. Indrukwekkend was de
laatste tocht van Hennie naar het crematorium van Nieuwkuijk, die wandelend werd
afgelegd.
Wandelen was de grote passie voor Hennie en samen wandelde ze veel met Bas
en Anne.
Hennie was steun en toeverlaat bij grote tochten en belangrijke evenementen, waar
bij ze mee hielp als ze zelf niet mee liep. Intens genoot ze van het eerste
Nederlands kampioenschap snelwandelen van dochter Anne.
Het zal moeilijk zijn verder te gaan, maar we denken terug aan haar glimlach, als
Hennie weer vertelde over haar favoriete wandelsport.
Bas en Anne, we wensen jullie sterkte toe in de tijd die voor jullie ligt.
Theo van Houten, namens de snelwandelgroep

3 januari 2016 Winterserie Rotterdam
Deze wedstrijd is voor Han Holtslag M55 een primeur. Hij komt voor het eerst uit als wedstrijdlid
van DAK en direct snelwandelt Han een persoonlijk record op de 5 km in 32:37 min. Op de 5 km
waren ook gestart: Yvonne Grootswagers 34:19min een prima tijd sinds bijna een jaar. Ad
Leermakers in 36:39 min en Harry Bijnen in 36:55 min.
Op de 1 km snelwandelde Bart Grootswagers naar 7:08 min slechts enkele sec boven zijn beste
tijd.
24 januari Winterserie Amsterdam
Hier startte Han Holtslag opnieuw op de 5 km zijn tijd nu was 33:14 min.
30 januari 2016 Vlaams Waals indoorkampioenschap in Gent
In België mogen ook buitenlandse snelwandelaars starten buiten mededinging.
Han Holtslag startte hier en finishte in 34:52,98 min. Deze bochten in Gent zijn iets minder steil
dan in Apeldoorn.
7 februari 2016 Winterserie Rotterdam
Deze wedstrijd startte opnieuw een nieuw snelwandellid en wel: Michiel Tamerius en hij kwam uit
op de 10 km. Zijn tijd: 1.09:52 uur. Michiel heeft pas sinds heel kort kennis gemaakt met de
snelwandelsport.
Han Holtslag M55 startte nu op de 10 km en zijn tijd: 1.06:31 uur (9,02km/uur)een persoonlijk
record. Vooral door een behoudende start en een constante versnelling tot het einde van de
wedstrijd.
Yvonne Grootswagers en Ad Leermakers startten op de 5 min. Yvonne 35:23 min en Ad 37:22
min. Zoon en kleinzoon Bart Grootswagers ging voor de 1 km en de klok stopte op 7:04 min iets
sneller dan een maand geleden.

 

    

 

    
NK Masters indoor Apeldoorn 13 februari 2016
Het NK masters heeft tegenwoordig medaillelimieten.
Als je wint of bij de eerste drie eindigt, dan moet je nog
voldoen aan de medaillelimiet, anders krijg je geen
medaille. Dit jaar zijn deze medaille-eisen aanzienlijk
aangescherpt met soms een onnavolgbare logica.
Jan Netten M45, Han Holtslag M55 en Bas van Andel
M60 stonden aan de start voor de 3 km snelwandelen
Masters.
Jan legde beslag op de eerste plaats 16:12,81 min,
Han legde beslag op de derde plaats bij de M55 en
Bas behaalde de bronzen plak in 18:19,64 min bij de
M60. Allen gefeliciteerd.

20 februari 2016.Gent. Belgisch indoorkampioenschap senioren.
Helaas organiseert de Atletiekunie voor zijn leden geen Nederlands kampioenschap, maar in Gent
wordt wel het Belgisch kampioenschap gehouden, waar ook buitenlanders aan de start mogen
komen. Han Holtslag 5 km 35:00,85 min.
21 februari Winterserie Amsterdam
Han Holtslag was vandaag aan de start van de 5 km. Zijn tijd: 33:14 min.
Han was deze keer wel vlot begonnen meldde hij, mogelijk de volgende keer iets rustiger starten.

 

    

 

