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Beste leden,

De trainingen zijn weer in volle gang. En dat geldt ook voor het borrelen na afloop!
De tweede helft van 2021 breekt aan en daar willen we een lekker sportieve tijd van maken.
Doe je mee? In deze nieuwsbrief vind je de data van enkele evenementen zoals een
picknick, de Pride Run en een Rainbow Feest.

Fijne zomer!

Bestuur: Robert,. Eric, Wibe, Angelique, Annemies

Veel trainingshinder Olympisch Stadion
Helaas is de baan in het Olympisch Stadion deze zomer bezet. Dat betekent dat de
trainingen niet in het stadion maar bij Arsenal plaatsvinden, dus de baan achter het stadion.
Dit geldt voor vrijdag 25 juni en voor alle vrijdagen in juli, augustus en september. Alleen op
17 september kan er wel in het stadion worden getraind. De kleedkamers zijn deze zomer
wel te gebruiken.



Baanrenovatie in Oost
Ook de baan van AV23 in Oost is deze zomer niet altijd te gebruiken. De baanrenovatie start
op 19 juli en duurt maximaal 6 weken. We verzamelen op dezelfde plek, dus bij de ingang.
Van daaruit gaan we met de trainer op zoek naar een plek om te trainen.

Trainers op woensdag: zomerschema
Deze zomer wordt de training op woensdagavond door verschillende trainers gegeven. Dit is
het schema: 23 juni Kees, 30 juni Marleen, 7 juli Kees, 14 juli Sisca, 21 juli Kees, 28 juli
Sisca, 4 augustus Kees, 11 augustus Sisca, 18 augustus Kees, 25 augustus Marleen.

Picknick op 24 juli 2021
Op 24 juli is er weer een picknick voor alle leden en donateurs. De picknick komt in de plaats
van het traditionele rondje, na het succes van vorig jaar. De organisatie is in handen van
Karen en Lydia.

Oproep
Wie wil meedoen met het organiseren van de picknick? We zoeken nog 1 persoon. Geef het
door aan de bestuursleden of aan Karen of Lydia.

Pride Run: 6 augustus 2021
Na een aantal digitale evenementen kijken we ernaar uit om dit jaar weer een echte Pride
Run in het Flevopark te houden. De run gaat dus door, tenzij corona roet in het eten gooit.
De Pride Run is op vrijdagavond 6 augustus en start om 19.30 uur. Je kunt kiezen voor de 5,
10 of 15 km. Ook voor de wandelaars is er de mogelijkheid om mee te doen. De commissie
Roze loop/Pride run is druk bezig met de voorbereidingen. We hopen dat veel leden en
vrienden meelopen. Houd je mail in de gaten.



Rainbow Feest op 5 september 2021
Ja je leest het goed! Op zondagmiddag 5 september 2021 is het openingsfeest van Rainbow
Athletics Amsterdam. Deze middag willen we met een gezellig programma vieren dat we
een nieuwe naam hebben én dat we weer volop kunnen trainen. Hoe het programma er
precies uit gaat zien, houden we nog even geheim. De organisatie is in handen van Robert,
Lizenka en Wibe.

Nieuwe stijl trainingsweekend: 30 oktober 2021
Het trainingsweekend staat gepland in het weekend van 30 oktober 2021. Dit jaar gaan we
het weekend in een nieuw jasje steken onder het motto: van stapelbed naar boxspring. Zo
hopen we dat meer leden zin hebben om mee te gaan. Wat is het plan? We laten de
Stayokay los en stappen over op een locatie met iets meer comfort. De inhoud van het
weekend en het programma zullen niet veranderen. Heb je tips voor een geslaagd
trainingsweekend, meld het bij Robert of Angelique.

Hoe gaat het met de naamswijziging?
Het bestuur is achter de schermen bezig met het doorvoeren van de naamswijziging. Het
plan is om de naam officieel in te laten gaan op 5 september. Voor die tijd zorgen we dat er
een nieuw logo is, dat de website en social media zijn aangepast, dat de statuten zijn
gewijzigd en dat de nieuwe naam is doorgevoerd bij alle betrokken organisaties, zoals de
Atletiekunie. Met een persbericht gaan we iedereen op de hoogte brengen en meteen ook
publiciteit genereren.

Oproep
Wie wil meewerken aan de promotie? Dat houdt in dat je samen met een paar
bestuursleden het promotieplan opstelt en uitvoert. Doel: meer naamsbekendheid en
daarmee ook meer nieuwe leden. Heb je tijd en zin? Laat het weten aan een van de
bestuursleden

.



Clubkampioenschappen: wie zijn de toppers in 2021?
Op 16 mei 2021 was het DGLA-clubkampioenschap, alweer voor de tweede keer online. Dit
jaar is het mede georganiseerd door de commissie Pride run/roze loop. In het schema zien
jullie wie de clubkampioenen van 2021 zijn: Annet, Jeroen, Paul, Cinta, Eric en Tanja.
Van harte gefeliciteerd!

Bremen 1-3 oktober 2021
We hebben de stille hoop dat Bremen dit jaar doorgaat. Wat zou het leuk zijn om weer met
elkaar in een Europese stad te lopen! Bremen staat gepland op 3 oktober 2021. We houden
jullie op de hoogte.



Agenda 2021

24 juli 2021: Picknick voor leden en donateurs
6 augustus 2021: Pride Run
5 september 2021: Openingsfeest Rainbow Athletics Amsterdam
1-3  oktober 2021: Buitenlandweekend Bremen (42 / 21/ 10 km)
30-31 oktober 2021: trainingsweekend

Hartelijke groet, DGLA-bestuur

Annemies Gort (voorzitter), Eric de Rouw (penningmeester), Wibe van Gent (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
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