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AV’56 gaat vertrouwelijk om met alle verstrekte informatie maar vindt 
het belangrijk de persoonsgegevens te hebben voor het geval er zich iets 
mocht voordoen tijdens de trainingen/wedstrijden.

teksten: AV’56 | ontwerp: K2GraphX.nl | druk: Drukkerij Zoeteweij Yerseke
foto’s: Martijn Lavooij & Huib Boogert

Volledig ingevulde voucher voor aanvang van 
de training afgeven bij de trainer.

Wil je mee komen doen?
Voel je welkom! Neem de volledig ingevulde 
VOUCHER (hieronder) mee en geef die aan de 
trainer. Je kunt dan drie trainingen vrijblijvend 
meedoen en kennismaken met AV’56 en met de 
atletieksport.

AV’56 hanteert een ‘opendeur’-filosofie. We 
vinden dat onze club voor iedereen toegan-
kelijk moet zijn. De atletieksport biedt ook 
voor mensen met enige lichamelijke beperking 
diverse mogelijkheden. En voor mensen met 
minder financiële mogelijkheden zijn er in over-
leg oplossingen te bedenken.

www.av56.nl



AV’56
ONTDEKKEN

Bij AV’56 is het gebruike-
lijk dat nieuwe leden een 
aantal keren kosteloos  
kunnen kennismaken 
met de sport, de club 
en de trainers. Je bent 
van harte welkom om 
minstens drie trainingen 
gratis  mee te sporten!

Er zijn op elke dag/
avond trainingsmogelijk-
heden. Voor trimleden is 
er wekelijks een training 
op de zaterdagmorgen. 
Voor duurlopers zijn er in 
de wintermaanden op de 
zondagmorgen duurtrain-
ingen op locatie. En op 
woensdagmorgen trekt 
onze nordic-walkinggroep 
erop uit. Op zaterdagen 
en zondagen zijn er door 
het hele jaar heen wed-
strijden, waaraan 
AV’56’ers individueel of 
in groepsverband deelne-
men. Bekijk via onze site 
www.av56.nl alle train-
ingsmogelijkheden. Alle 
trainingen worden ge-
geven door deskundige 
atletiektrainers.

De atletieksport en AV’56…Wat heeft atletiekvereniging
AV’56 te bieden…

Een goed opgeleid en gespecialiseerd team at-
letiektrainers voor jeugd en volwassenen. Via de 
club worden de leden/atleten binnen hun sport-
doelen begeleid. 

Door het jaar heen deelname aan atletiekwed-
strijden. Voor de jongsten is er het Ir. Knaap-
jeugdcircuit, waaraan leden van alle Zeeuwse 
verenigingen meedoen. De AV’56-juniorenteams 
doen het sinds een aantal jaren opvallend goed 
op de Nederlandse kampioenschappen.

Een mooi beschut gelegen atletiekbaan op het 
Goese sportpark Het Schenge (parkeerterrein 
het Schenge Noord).

Een functioneel nieuw clubhome met kantine, 
kleedruimten en een krachthonk.

Sportbeleving zonder zomer- en winterstops. 
De trainingen gaan altijd door. 

Een inloopspreekuur voor de eigen leden bij 
een aan de club verbonden fysiotherapeut. Dit 
spreekuur is kosteloos. Tijden: zie op www.av56.
nl

Een uitgebreid en informatief  verenigingscom-
municatienetwerk in de vorm van een zeer toe-
gankelijke website (www.av.56.nl), facebookpa-
gina’s en twitteraccounts.

Sinds een paar jaar maakt de atletieksport in 
Nederland een geweldige revival door. Ons 
nationale team doet op veel onderdelen weer 
mee op wereldniveau.

In Zeeland is AV’56  met zijn ruim 600 actieve 
leden sinds een jaar of tien een van de toonaan-
gevende atletiekclubs. In zo goed als alle onder-
delen van de atletiek zijn wel AV’56’ers actief: 
jeugdgroepen (6- tot 12-jarigen), juniorenteams 
(13- tot 16-jarigen) of senioren en masters 
(17 jaar tot ruim de 70 gepasseerd).

Lid worden, lid zijn en lid blijven bij AV’56, dé 
atletiekvereniging voor Goes en de Bevelanden, 
levert je een uitgebreid sportief netwerk op, een 
boost aan atletiek-sportbeleving en clubspirit.


