
Jaarverslag wegcommissie 2021 
 
Er is in 2021 één evenement georganiseerd door de wegcommissie, dit betrof de SAV 
Streekboscross op 22 november. Deze cross maakt deel uit van het All4running crosscircuit.  
Het aantal deelnemers was het hoogste aantal van de laatste 5 edities, in totaal mochten we 
ruim 300 crossers verwelkomen verdeeld over verschillende categorieën. Met name de 
komst van een hele groep hardlopers van de Meeuwen uit Volendam/Edam en omstreken 
(+50) was een welkome aanvulling op het deelnemersveld. Ook merkten we dat iedereen er 
weer zin in had om lekker te crossen na een onderbreking van 2 jaar.  
 
Verder zijn we als wegcommissie eind 2021 begonnen met de voorbereidingen voor 2022. 
Dennis zal het komende jaar een sabbatical nemen van de wegcommissie i.v.m. de aankoop 
van een nieuwe (klus) woning en een studie die hij volgt. Daarentegen is de wegcommissie 
ook versterkt met een nieuw commissielid; Rene de Koning. Hier zijn we erg blij mee, Rene 
komt uit Hem en zit sinds dit jaar ook in het bestuur van de Hemmeromloop en zijn vriendin 
is aangesloten bij de organisatie van de Kerstcross. Met de komst van Rene is ons netwerk 
ook weer wat uitgebreid. 
 
De hardloopkalender voor de wegcommissie voor 2022 ziet er als volgt uit: 
10 april: Kloetloop 
20 april: rondje Hoogkarspel 
Oktober: Vestloop (waarschijnlijk eerste weekend van oktober) 
November: SAV Streekboscross (waarschijnlijk 20 november) 
 
Als wegcommissie hebben we wel een zorg over hoe “nieuwe” vrijwilligers te bereiken. We 
hebben ooit een vrijwilligerslijst gekregen maar van die lijst is inmiddels de helft geen lid 
meer van SAV. We vissen steeds in dezelfde vijver waardoor er weinig tot geen nieuwe 
vrijwilligers bij komen. We zouden graag een lijst willen hebben van alle leden zodat we 
actief leden kunnen bellen voor vrijwilligers taken. Oproepen in app groepen, op facebook of 
op de website levert niets op. Direct benaderen gaat het beste is onze ervaring. We hebben 
een skoftig mooie vereniging en dat komt door de inzet van alle vrijwilligers maar je ziet vaak 
dezelfde personen en het zou goed zijn als er ook nieuwe gezichten bijkomen zodat het niet 
altijd op dezelfde personen neerkomt.  
  
Wegcommissie, 
Ruben, Peter, Dennis, Rene en Wouter 
 
 


