
Funrunnertje november 2022 

 

Hallo leden, 

De Sint is weer in het land en dan wordt het weer tijd om een belangrijke beslissing te 
nemen. Blijf je ook het komende jaar lid van onze vereniging of niet? We hopen natuurlijk dat 
je antwoord volmondig “Ja!!” zal zijn, maar mocht dat toch niet het geval zijn, denk er dan 
aan dat je je opzegging per mail vóór 1 december 2022 verstuurt naar 
info@nijmeegsefunrunners.nl  Doe je dat niet, dan gaan we ervan uit dat je dus lid wilt blijven 
én je verplicht je dan ook tot het betalen van de jaarcontributie voor het jaar 2023. 

Voor de wandelaars bedraagt deze € 125,00 en voor de hardlopers € 170,00. Voor degenen 
die dit jaar lid zijn geworden krijgen bij het betalen van de eerste volledige jaarcontributie het 
enige echte Funrunners T-shirt cadeau. Zij kunnen de gewenste maat doorgeven. Voor de 
nieuwe leden die dit jaar al zelf het T-shirt hebben aangeschaft voor € 25,00, zal de 
jaarcontributie verlaagd worden met dat bedrag. Begin december 2022 ontvangt iedereen 
een factuur “op maat”! 

Zevenheuvelennacht en Zevenheuvelenloop 

Er hebben zich in totaal 27 leden aangemeld om gebruik te maken van onze startlocatie aan 
de Van Slichtenhorststraat (de SKJ-kelder). Voor de zondag is er nog een hulpvraag (zie de 
mail van de activiteitencommissie van 12 november). Dit weekend is weer een prima 
gelegenheid om het Funrunners T-shirt aan te trekken. Niet verplicht natuurlijk, maar wel 
leuk! 

WhatsAppgroepen 

De Funrunners Babbelbox is een groepsapp van (vooral) de hardlopers van de Nijmeegse 
Funrunners die het leuk vinden om wat met elkaar te chatten over van alles en nog wat. Op 
dit moment zijn er 61 mensen lid van deze groep. De wandelaars van de Nijmeegse 
Funrunners hebben ook een app-groep; de Nijmeegse Funwalkers. Wil je lid worden van 
één van deze groepen, geef dat even door. Deze app-groepen staan los van de officiële 
mededelingen-appgroep “Funrunners en Funwalkers”.  

Hesjes 

Iedereen die deelneemt aan de avondtrainingen, heeft een nieuw hesje gekregen met ons 
nieuwe logo. Sinds september vorig jaar zijn deze uitgedeeld. Mocht je geen nieuwe hesje 
hebben gekregen, vraag er dan om bij je trainer. We zien nog steeds mensen lopen met 
oude hesjes met daarop het oude logo en naam. Dat is uiteraard niet de bedoeling! Het 
vriendelijke, maar dringende verzoek om deze in te ruilen voor het nieuwe hesje. 

Koffie?? 

Er zijn van die dingen die het leven een stuk aangenamer kunnen maken. Een goede 
koffievoorziening in het clubhuis is één van die dingen. Velen hebben na de ochtendtraining 



behoefte aan een warm bakkie troost. Je moet dan soms behoorlijk geduld hebben. Ons 
bestuur én het bestuur van de tennisvereniging Brakkenstein zijn naarstig op zoek naar een 
goede, structurele oplossing van dit probleem. Wordt vervolgd!! 

De TVB heeft ook nog de volgende verzoeken: 

 Graag niet per consumptie betalen, maar betaal meerdere consumpties in één keer. 
Dit in verband met de kosten per transactie die de bank in rekening brengt. 

 Gezien de energiekosten: thermostaat maximaal op 18 graden, en bij vertrek deze 
terugzetten naar 15 graden én natuurlijk de lampen uitdoen 

Uitbreiding trainersgroep 

We zijn blij dat zowel Franka van Loon, Nolly Hermens én Yvonne Jacobs inmiddels 
geslaagd zijn voor de opleidingen tot respectievelijk wandel- en hardlooptrainster. Zij zullen  
(meer) zelfstandig trainingen gaan geven, waardoor de continuïteit van de trainingen  
gewaarborgd zal zijn en de trainingen beter verdeeld kunnen worden. Dit geeft wat extra 
‘lucht’ voor de trainers.  

Trainingen weekend Zevenheuvelen (19 en 20 november) 

Zoals in de app al is gecommuniceerd, gaan de trainingen ook dit weekend door! 

Op zaterdag: 

 Gaan de wandelaars met Harold een wandeling maken vanaf Eethuis De Diepen, 
Zwarteweg 60 in Milsbeek. 

 Neemt Agnes de beginnersgroep mee. 
 Gaat Theo met de hardlopers (die dus niet meedoen met de Zevenheuvelen) op pad. 

Theo en Agnes starten gewoon vanaf het clubhuis. 

Op zondag wordt de training voor de hardlopers gegeven door Vincent. 

 

We wensen alle lopers die dit weekend meedoen met de Zevenheuvelennacht of 
Zevenheuvelenloop heel veel succes!!! 

 

Namens het bestuur, 

 

 

 

 

 

 

 

 


