
Haarlem, maart 2003 
 
Beste loopgenoten, 
 
Zoals je hebt gehoord houdt de Bofit loopgroep (gedeeltelijk) op te bestaan. Omdat 
er een heleboel “Bofitters”zijn die onder begeleiding van trainers willen blijven lopen, 
willen wij (Tom Puts en Frank Breshamer),  een “doorstart” mogelijk maken met een 
nieuwe loopgroep per 1 april a.s.. De loopgroep zal met dezelfde trainers op dezelfde 
wijze doortrainen, dus voor alle niveau’s. De eventuele doorstart van de loopgroep 
hangt af van twee factoren: 
 

• Hoeveel lopers en loopsters willen dat ook (we hebben berekend dat er 
minimaal 20 lopers moeten zijn om te kunnen draaien). 

• Hoeveel  lopers/loopsters zijn er bereid iets te gaan doen voor de nieuwe club. 
(denk aan bestuursfuncties, activiteitengroepjes etc.). 

 
Tot nog toe kunnen wij qua trainingen het  volgende bieden: 
  

• Maandagavond:  19.00 uur - 20.00 uur  Middenduin.   Trainer: 
Ronald 

• Dinsdagavond:  19.00 uur - 20.00 uur  Middenduin.  Trainer Sander 
• Donderdagavond:  19.00 uur - 20.00 uur  Kennemerduinen ingang Bleek 

en Berg (hockey/voetbal velden) Trainer: Arno 
• Zaterdagochtend  9.00 uur -10.00 uur:  Middenduin. Trainers Ronald 

en Sander 
 
We bieden vooralsnog geen loopgroep op donderdagochtend omdat geen van de 
trainers die we nu willen inschakelen overdag beschikbaar is. Bofit biedt daarvoor 
overigens de masterclass. Als bij de mensen die zich aanmelden voor onze 
'doorstartvereniging' veel belangstelling is voor andere dan genoemde looptijden 
(overdag of 's avonds) kunnen we altijd op zoek naar mogelijkheden. 
 
We willen de eerste drie maanden (april, mei en juni) gaan proefdraaien om in die tijd 
een  beslissing te nemen over het starten van een officiële vereniging, afhankelijk 
van bovengenoemde factoren. De bijdrage zal € 15,- per maand (of € 45 per drie 
maanden) gaan bedragen, contant te betalen bij Frank of Tom. We verwachten wel 
dat je je voor de eerste drie maanden bindt, om een goede basis te verkrijgen.  
 
Laat ons zo snel mogelijk weten wat je wilt door onderstaande vragenlijst in te vullen 
en op te sturen of te mailen. 
 
Vriendelijke groet,  
 
Tom Puts, Frank Breshamer 
 
 
 
 
 
 



Mail naar: loopgroep2003@hotmail.com  
 
of stuur op naar:   
 
Loopgroep 2003 (voorlopige werknaam, suggesties welkom) 
p/a Hogerwoerdstraat 19  
2023 VA  Haarlem 
 
 
 
Naam:………………………………………………… 
 
Adres:………………………………………………… 
 
Woonplaats:………………………………………….. 
 
Tel:…………………………………… 
 
e-mail:…………………………@…………………… 

 
 
q Ik doe voor drie maanden mee met de nieuwe loopgroep 

 
q Ik zou  wel/niet tijd hebben voor het vervullen van een verenigingsfunctie 

zoals:……………………………………………  
 
 


