
 

                                                      Funrunnertje november 2021 

 

Hallo leden, 

 

Het was even spannend afgelopen week, maar gelukkig is het verplicht tonen van een 
coronatoegangsbewijs voorlopig van de baan voor de amateursporters, waar wij als 
vereniging onder vallen. 

Natuurlijk moet je wel je verantwoordelijkheid nemen door niet naar een training te komen, 
wanneer je last hebt van verkoudheidsklachten. Ook door niet deel te nemen aan het 
koffiemoment na de training, wanneer je geen coronapas zou kunnen overleggen. Dit moet 
je sowieso in de horeca, maar het Radboud Sportcentrum controleert hier (nog) niet op. 

Vanaf zaterdag is het weer verplicht om een mondkapje te dragen in de gangen en hal 
van het sportcentrum. Voor het aankomende weekend waarschuwt het RSC voor 
parkeerproblemen in verband met de open dagen op de universiteit. Kom dus op de fiets als 
je kunt!  

 

7 Heuvelennacht en 7 Heuvelenloop 

Er hebben zich 20 leden voor de nacht en 9 leden voor de dag ingeschreven en aangemeld 
om gebruik te maken van onze startlocatie aan de Van Slichtenhorststraat (de SKJ-kelder). 
Dit is een hele mooie opkomst en ook een prima gelegenheid om ons Funrunners T-shirt aan 
te trekken en zo reclame te maken voor onze vereniging! Nadere informatie over 
bijvoorbeeld de verzameltijd en de trainingen in dat weekend (voor de niet-lopers) krijgen 
jullie nog meegedeeld via de mail. Schrijf je je alsnog in (kan tot en met 10 november) en wil 
je gebruik maken van de startlocatie, geef het dan nog even door. 

 

Zonder hesje geen lesje! 

In het vorige Funrunnertje is al aandacht gevraagd voor het dragen van een reflecterend 
hesje. Als het goed is, heeft iedereen inmiddels een nieuw hesje ontvangen. Mocht dat niet 
zo zijn, vraag er dan om bij de train(st)er! Voor onze eigen veiligheid en dat van de andere 
verkeersdeelnemers én voor de verzekering is het noodzakelijk dat dit hesje ook gedragen 
wordt tijdens de avondtrainingen. Er is hierbij geen sprake van vrijwilligheid; het is verplicht 
om het hesje te dragen, dus zonder hesje geen lesje! 

 

 

 



 

Jaarcontributie 2022 en opzeggen lidmaatschap 

Wanneer je hebt besloten om geen lid meer te willen zijn van de Nijmeegse Funrunners, dan 
dien je je lidmaatschap vóór 1 december 2021 op te zeggen door een mail te sturen naar het 
bekende mailadres info@nijmeegsefunrunners.nl . 

Wanneer we geen opzegging hebben ontvangen vóór 1 december, dan nemen we dus aan 
dat je lid wilt blijven en ben je verplicht om de jaarcontributie voor het jaar 2022 te betalen. 
Hiervoor ontvang je begin december een persoonlijke factuur. 

 

Nieuw rekeningnummer 

We hebben een nieuw rekeningnummer, namelijk NL77 RABO 0371 5324 34 ten name van 
de Nijmeegse Funrunners. Dit zal ook vermeld staan op de factuur. Dus de contributie niet 
meer overmaken naar de BUNQ-bank! 

 

Website 

Vanaf 25 oktober is de nieuwe website ‘live’ gegaan en door iedereen dus te zien. Als 
bestuur zijn we er trots op dit gerealiseerd te hebben en bij deze willen we Karina en Franca 
alvast hartelijk bedanken hiervoor! Ze hebben tijd weten vrij te maken om er een mooie, 
moderne website van te maken. Er zal hier en daar nog wat aan de website gesleuteld 
worden. Zo zal er een mogelijkheid komen om als lid in te loggen en zo wat afgeschermde 
documenten en foto’s te bekijken. 

Ga maar eens kijken hoe de website www.nijmeegsefunrunners.nl er nu uitziet, we zijn 
benieuwd wat jullie ervan vinden!  

 

T-shirts 

Er zijn nog steeds mensen die geen T-shirt hebben ontvangen. Mensen die al lid waren op 1 
januari 2021 hebben recht op dit gratis shirt, dus maak een afspraak om het T-shirt te 
bemachtigen. Wanneer ik geen bericht heb ontvangen vóór 1 januari 2022, dan neem ik aan 
dat je toch afziet van het mooie shirt en zal het in de normale voorraad verdwijnen. 
Dus….graag contact opnemen met info@nijmeegsefunrunners.nl voor een afspraak op 
maat. 

Mensen die dit jaar lid zijn geworden en volgend jaar lid willen blijven, krijgen ook dit T-shirt. 
Bij de mail met de factuur die je begin december krijgt, staat beschreven hoe je dit shirt in je 
bezit kunt krijgen. 

 

Funrunners Babbelbox 

De Funrunners Babbelbox is een groepsapp van leden van de Nijmeegse Funrunners die het 
leuk vinden om wat met elkaar te chatten. Op dit moment zijn er 41 mensen lid van deze 
groep. Wil je ook gaan deelnemen in deze groepsapp, vraag dan even of ik je toevoeg. Het 
is leuk om wat verhalen en foto’s van elkaar te lezen en te zien, zoals van gelopen 
wedstrijden of van trainingen op locatie of van wat dan ook… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


