Loopgroep Westerbork - Jaarverslag 2017
Het afgelopen jaar hebben wij het – voor het eerst sinds lange tijd – het moeten stellen met een
bestuurslid minder. Wij hebben afscheid genomen van Arend Stevens als algemeen bestuurslid,
en tot op heden helaas geen vervanging voor hem kunnen vinden. Ondanks dat Arend niet meer
als bestuurslid actief was, heeft hij zich toch ingezet om onder meer zorg te dragen voor de
clubkleding.
Waar het bestuur een lid verloor, werd de trainersstaf dit jaar aangevuld met een bekend
gezicht. Laura is dit jaar weer vaak voor de groep te bewonderen, waardoor onze trainersstaf
inmiddels uit vier personen bestaat: Harry, Henri, Jan en Laura. Dankzij hen konden wij het
afgelopen jaar (bijna) altijd 3 keer in de week trainen.
Het organisatorische sportieve deel van het jaar 2017 begon voor de vereniging met de
inmiddels traditionele 4 Mijl van Börk met wederom een andere variant voor de
clubkampioenschappen. Frappant hierbij was dat bij zoveel de mannen (Rogier) als de vrouwen
(Laura) de snelsten ook het beste in staat waren hun eindtijd te voorspellen. Een zeer geslaagde
loop met leuke presentjes van de sponsors voor de winnaars en de gelukkigen in de loterij.
Ook in mei konden we weer ons sportieve hart ophalen met de jaarlijkse Midden-Drenthe Loop.
Dit jaar een uurtje later van start om zo ruimte te bieden aan de jeugd die vaak in de ochtend
andere bezigheden heeft. Helaas heeft dat nog niet geleid tot een toestroom van jeugd, maar
dat probeert de MDL-commissie in het nieuwe jaar alsnog te realiseren. Daarnaast werd door de
activiteitencommissie natuurlijk ook nog in mei de Dauwtraploop georganiseerd met een mooie
opkomst en een heerlijk ontbijt!
In september was het laatste hardloopevenement van het jaar, en verreweg het grootste: de
LoopFietsProef Marathon Drenthe. Dit bijzondere evenement is inmiddels uitgegroeid tot het op
één na grootste eendaagse sportevenement in de gemeente en buitengewoon populair binnen
en buiten het dorp. Dit evenement wordt jaarlijks georganiseerd in samenwerking met de
Lionsclub Westerbork en was – mede door de inzet van de vele vrijwilligers – weer een
grandioos succes.
Helaas konden niet alle activiteiten van de activiteitencommissie doorgaan. Het wadlopen werd
helaas geannuleerd door het onverwachte stormachtige weer. Hopelijk kan in 2018 er wel zo’n
leuke activiteit doorgang vinden en dat er een grote opkomst voor is. Want dat de
activiteitencommissie leuke dingen kan organiseren bewees de BBQ aansluitend op de MDL
natuurlijk wel weer.
Tot slot valt er nog te vermelden dat het ledenaantal het afgelopen jaar nog iets is teruggelopen.
Wij hebben afscheid genomen van negen leden en hebben in de loop van het jaar vier
aanmeldingen mogen ontvangen. Dat betekent dat het ledenaantal op 1 januari 2018 75 was.
Wij hopen de dalende trend te keren en in het komende jaar weer te groeien als vereniging.

