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Komt allen! Vrijdag 23 november: Algemene Ledenvergadering in stadion

Het hoogtepunt van het jaar komt nu weer snel naderbij: de
Algemene Ledenvergadering. Let op: dit jaar is de vergadering
op vrijdag 23 november 2018 om 20:30u in de kantine van het
Olympisch Stadion. Vooraf kan uiteraard gewoon getraind
worden met Sisca. Het bestuur zorgt voor voldoende drank en
versnaperingen. Agenda, concept-notulen van de ALV 2017 en
het jaarverslag van 2018 komen 2 weken van tevoren jullie kant
op.

Laat je de maat nemen voor de DGLA sportkleding
Voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering in het Olympisch Stadion
op 23 november is Jan van RunColor met meetlint aanwezig om voor wie wil
de maat op te nemen voor DGLA-sportkleding. Jan is er van 19:00-20:00u.
Wil je dus nog een mooi shirt of een broekje: dit is je kans!

Wil je je lidmaatschap opzeggen?

Uiteraard is dit een compleet fictieve situatie en gaat dit niet op voor
DGLA-leden, maar uit oogpunt van goed bestuur moet het toch even
gemeld: wil je opzeggen (huh wat?), doe dat dan voor 15 november
aanstaande naar dgla.atletiek@gmail.com.

Save the date: 7 december Roze Sinterklaas Bingo
Vrijdag 7 december 2018 is het weer zover: de leukste Bingo-avond van het
jaar! DGLA organiseert dan weer haar jaarlijkse Roze Sinterklaas Bingo. Net
als andere jaren kun je je op 5-12 ontvangen pijnlijk verkeerde cadeaus
doneren en strijden voor presentjes die je wel echt graag wilt. Zo ging
Annemies vorig jaar naar huis met de hoofdprijs (zie foto): een
wc-bril-kleedje zodat ze altijd lekker warm zit.
En uiteraard zijn we niet alleen: Rozeklaas checkt momenteel de agenda of
zhij het feest luister kan bijzetten. Het wordt dus weer legendarisch! Dit
jaar in het Olympisch Stadion, na de training: om 20:30 uur dus. En lieve
leden: komt in groten getale en met gevulde portemonnee: het goede doel
is dit jaar DGLA! Alle baten komen dus ten goede aan jezelf. Hoe fijn is dat?!

mail ons op dgla.atletiek@gmail.com

check ons op facebook of onze website

Save the date: 6 januari Nieuwjaarsborrel
In Poesiat & Kater houdt DGLA op zondag 6 januari 2019
vanaf 16:00 uur haar inmiddels legendarische
Nieuwjaarsborrel. Het bestuur zorgt voor
versnaperingen, jullie voor de gezellige sfeer. Uiteraard
zal voorzitter Annemies weer vanaf een stoel een
stevige speech te berde brengen waarna getoast kan
worden op een nieuw hardloopjaar. Na afloop is er net
als vorig jaar weer gelegenheid om met elkaar te eten.
Laat even weten of je naar de borrel komt en/of je blijft
eten. Meer informatie volgt!
Poesiat & Kater, Polderweg 468 in Amsterdam

Let op: trainingshinder Olympisch
Stadion in november
Ook vrijdag 9 november staat er een tent op de
baan voor de eretribune. Er is dus hinder op de
baan, maar er kan wel getraind worden. Tot en met
het einde van het jaar staan nog geen andere
evenementen gepland die voor hinder voor ons
zorgen.

Verslag Marathon Toulouse door onze verslaggever Ben de Boer
Allez Ben
Het is zondagmorgen 21 oktober 2018. De
marathon van Toulouse. Fris. Mistig. Alles
wat je je kunt wensen als marathonloper in
het Franse Zuiden. Om acht uur waren Alan
en Vincent al aan de 10 km begonnen. Een
half uur voor mijn start liepen Jeroen, Anne
en Arno, Peter en Paul de halve marathon.
Later op die ochtend zouden Frank, Wybe,
Eric en André de estafette-marathon lopen.
Heel eventjes voelde ik me een eenzame
loper. Maar na de eerste kilometers
verdween dat gevoel al snel door het Franse
publiek. Allez Ben! Ga er voor. Bon Courage.
Zet ’m op! En daar stonden ze op de 18 km: Alan en Vincent. En later ook de mensen van de halve
marathon op de 35 km. Dankzij hen vloog ik door de straten van Toulouse. De laatste meters voor de
finish schreeuwde Frank me nog bemoedigend toe.
Kortom: wat is het heerlijk om lid te zijn van een atletiekclub. Na 4.00.49 ging ik op een roze loper
over de finish. De zon brak door. Het terras lonkte. ’s Avonds zou ik aan tafel zitten en tevreden om
me heen kijken. Trots op mezelf misschien. Maar vooral op DGLA!
Ben de Boer
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23 november: Algemene Ledenvergadering in het Olympisch Stadion, 20.30 uur
7 december: Roze Sinterklaas Bingo in het Olympisch Stadion
6 januari: Nieuwjaarsborrel in Poesiat en Kater
28 april: Roze Loop
28 april: 20 Jaar DGLA Feest
2 augustus: Pride Run
6-8 september: Trainingsweekend Texel

Andere wedstrijden
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➢

11 november: Olympisch Stadionloop
18 november: Zevenheuvelenloop
13 januari: Halve Marathon van Egmond
20 januari: Vondelparkloop
26 en 27 januari: Egmond Wandel Marathon
10 februari: Groet uit Schoorl
7 april: Rotterdam Marathon

Tot zover,
Hartelijke groet,
DGLA-bestuur
Annemies Gort (voorzitter)
Eric de Rouw (penningmeester)
Vincent Elzinga (secretaris)
Angelique Toonen
Robert Klaasen
Heb je nieuws?
Heb je ook een nieuwtje of een bericht voor in de DGLA-nieuwsbrief? Stuur een mail naar
dgla.atletiek@gmail.com
Afmelden?
Wil je geen nieuwsbrieven meer ontvangen van DGLA, stuur een mailtje naar
dgla.atletiek@gmail.com

