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Beste DGLA‘ers,  
 
De Pride Week is gestart! Lees deze nieuwsbrief voor het laatste nieuws.  
 

 
 
Gratis Corona Pride Run op zaterdag 1 augustus 
Heb jij je al ingeschreven? Op zaterdag 1 augustus 2020 is er een Corona Pride Run voor 
hardlopers en sportwandelaars. Het is een virtuele loop: je loopt dus niet als groep maar in 
je eigen omgeving. Het leuke daarvan is dat iedereen kan meedoen.  
En dat lijkt ook het geval: de Sydney Frontrunners hebben zich al aangemeld!  
 
Lopen in regenboogkleuren 
De organisatoren vinden zichtbaarheid van de Pride belangrijk. Loop in regenboogkleuren 
en stuur je foto op! Alle voorwaarden staan op de website van DGLA: www.dgla.nl.  
 
Je kunt je tot vrijdag 31 juli inschrijven via onderstaande link 
https://www.dgla.nl/inschrijfformulier-corona-pride-run.html 
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Pride Picknick op zaterdag 1 augustus 
Na de Pride Run ben je van harte uitgenodigd voor een Pride Picknick op zaterdag 1 
augustus om half 6 in het Flevopark. Uiteraard zorgen we voor 1,5 meter afstand. De 
picknick komt in de plaats van onze traditionele ‘rondje’. De organisatie is in handen van 
Karen, Erik en Jeroen.  
 
Waar in het Flevopark? 
op het grote veld bij het konijn (https://goo.gl/maps/fKpXnjLUKNxUHN937) gaan we onze 
kleedjes uitspreiden, napraten over de Pride Run, prijzen uitdelen, pride vieren, en toasten 
op onszelf. 
 
Zelf meenemen 

● Drankjes en picknick-eten dat makkelijk in porties te verdelen is.  
● Een kleedje of stoel.  
● Partners en vrienden.  

 
De organisatie zorgt voor de rest inclusief borden, bekers, bestek. 
 
Voor wie? 
Alle leden en donateurs, partners, vrienden en vriendinnen zijn welkom!  
 
Pride & Sports Talkshow op 29 juli  
DGLA is één van de deelnemers aan de talkshow van Pride & Sports op woensdag 29 juli 
2020. De uitzending is live om 15.00 uur op Pride TV. Tijdens de Pride zijn er trouwens elke 
dag uitzendingen van Pride Amsterdam.  
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Trainingshinder op vrijdag  
Helaas is er veel trainingshinder op vrijdag. Alleen op 7 augustus kunnen we in het 
Olympisch Stadion trainen. De andere vrijdagen in augustus wijken we uit naar de baan van 
Arsenal. We beginnen weer als vanouds om 19.00 uur. Vanaf september hopen we weer in 
ons mooie stadion te kunnen trainen. 
 
Training op woensdag: baanrenovatie 
De baan bij AV 23 wordt deze zomer gerenoveerd. Zodra de toplaag eraf is, gaan we op 
woensdag buiten de baan trainen. We verzamelen om 19.00 uur bij de ingang van AV23, 
daarna zoeken we een trainingsplek. Na de zomervakantie is de baan vernieuwd. 
 
Sportwandelen op woensdag 
Ook het sportwandelen onder leiding van Karen loopt weer als vanouds met een groep 
trouwe sportwandelaars. Voor de variatie van de route kiest de groep er soms voor om vanaf 
een andere plek te starten. Iedereen kan aansluiten bij het sportwandelen! 
 
Trainingsweekend 
De organisatie van het trainingsweekend is in volle gang: er gaan 17 mensen mee. Achter 
de schermen wordt op dit moment een verrassend programma samengesteld. Het weekend 
is van 28 tot en met 30 augustus in de Stayokay in Haarlem. Er zijn 2 trainingen die door 
Sisca worden verzorgd. Kan je niet komen slapen maar wil je wel meetrainen en mee-eten? 
Doen! Stuur een mailtje naar het bestuur: dgla.atletiek@gmail.com  
 
Bremen 
Het blijft afhankelijk van de ontwikkelingen rondom corona of we met een delegatie van 
DGLA naar Bremen kunnen. Een aantal leden heeft zich ingeschreven. Er is een aparte 
app-groep dus laat ons weten als je wilt aansluiten. 
 
Oproep: naam van de vereniging 
Tijdens de laatste ledenvergadering is gevraagd of er een alternatief is voor de naam van de 
vereniging: Dutch Gay and Lesbian Athletics. Deze naam is bij de oprichting zorgvuldig 
gekozen maar anno 2020 vertegenwoordigt deze naam de lhbtiq-gemeenschap niet meer in 
zijn geheel.  
 
Blijven we onze naam houden of gaan we op zoek naar een andere naam? Dat willen we in 
samenwerking met iedereen verder onderzoeken. En stel dat we een andere naam willen: 
welke dan?  
 
Als eerste stap van deze verkenning willen we jullie vragen om suggesties te doen voor een 
mogelijke nieuwe naam zodat we geen opties over het hoofd zien. Die suggesties nemen we 
mee in de vervolgstappen. In de volgende nieuwsbrief lees je daar meer over. Mail je 
suggesties voor een nieuwe naam naar: dgla.atletiek@gmail.com  
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Ledenvergadering 
De ledenvergadering is op vrijdag 20 november 2020. Noteer vast in je agenda.  
 
Hartelijke loop groet van het bestuur. 
 
Annemies Gort (voorzitter), Wibe van Gent (secretaris), Robert Klaassen, Angelique 
Toonen, Eric de Rouw (penningmeester) 
 
mail ons op dgla.atletiek@gmail.com  
check ons op facebook, instagram of onze website 
 
DGLA-kalender 2020 
 

● 1 augustus: Corona Pride Run 
● 1 augustus: Pride Picknick in Flevopark 
● 28-30 augustus: trainingsweekend in Haarlem 
● 4 oktober: Bremen marathonweekend (onder voorbehoud vanwege corona) 
● 20 november: Algemene Ledenvergadering 
● 13 december: veiling (onder voorbehoud vanwege corona) 

 

https://www.facebook.com/groups/102416066608351/
https://www.facebook.com/groups/102416066608351/
https://www.instagram.com/dgla_amsterdam/
https://www.instagram.com/dgla_amsterdam/
http://www.dgla.nl/index1.php
http://www.dgla.nl/index1.php

