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Inleiding 
Het jaar 2022 begon met, wat achteraf bleek, het staartje van de coronabeperkingen. De 
nieuwjaarsreceptie was opnieuw niet mogelijk en op 8 januari organiseerden de trainers nog een 
Blind Date Run, vanwege de limiet van maximaal twee personen samen sporten. Onverwacht klonk 
ineens het verlossende woord en kwamen er per direct flinke versoepelingen. Op 19 januari konden 
de trainingen worden hervat. De enige restrictie betrof de binnenruimtes (kantine, toiletten en 
kleedkamers) die alleen met corona toegangsbewijs toegankelijk waren. Die beperking liep af op 26 
februari 2022. Vanaf dat moment werd het een actief en creatief jaar zoals gebruikelijk voor de club 
met drie trainingen per week, specifieke trainingsprogramma’s geïnitieerd door de trainers en loop- 
en andere activiteiten georganiseerd door de Runnerscommissie en de Activiteitencommissie. De 
ALV kon weer live en we hadden weer 
clubkampioenschappen bij de Linschotenloop. 

Herstarten na corona 
Voor leden die het ritme waren kwijtgeraakt of vanwege 
een blessure of ziekte niet of minder hadden gelopen, 
organiseerde Diane Bombeld vanaf maart een Start-to-
Run. Het groepje trainde toe naar de 5 km-afstand van 
de Weteringloop op 21 mei 2022 en deelnemers vonden 
vanaf dat moment weer aansluiting bij groep 4. 

Feestjaar Woerden 650 jaar stad 
Ter gelegenheid van de viering Woerden 650 
jaar in 2022 heeft een groepje RCW’ers het 
nieuwe hardloopevenement in Woerden 
‘Culture Run Woerden’ mede georganiseerd. Zij 
namen de organisatie van het onderdeel halve 
marathon FLOW (Fietsen Lopen Om Woerden) 
volledig voor hun rekening. Het evenement op 
zondag 9 oktober 2022 trok samen met twee 
andere onderdelen (Urban Run en Kids Run) 
grote sponsors en meer dan 500 deelnemers. 
Culture Run Woerden kwam veelvuldig in de 
media en haalde zelfs de NOS-berichtgeving.  

 
Oekraïners  
RCW heeft zich gastvrij getoond voor Oekraïners die (tijdelijk) in Woerden wonen door hen gratis te 
laten meetrainen. Dit werd bekendgemaakt met een vermelding op www.woerdenvoorelkaar.nl. 
RCW-lid Hanneke Steijn, werkzaam bij Gemeente Woerden, nam diverse keren Oekraïners mee naar 
de training.  

Vrijwilligers 
RCW’ers tonen zich actief en betrokken bij de club. Voor het eerst hadden we een maatschappelijk 
stagiair die een sport gerelateerde stage zocht. Puck is begeleid door een van de trainers.  
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Structureel zetten trainers, commissieleden en 
bestuur zich vaak jarenlang ruimhartig in. Wie zich 
liever niet vastlegt, kan ook incidenteel meedoen. Als 
waardering voor ieders inzet, is er aan het eind van 
het jaar een vrijwilligersuitje. Dit keer een workshop 
frisbee op Landgoed Bredius met aansluitend 
borreluur bij Park Café Bredius.  
 
Het bestuur bedankt alle leden/vrijwilligers die de 
vereniging sportief, maar ook qua sfeer en 
gezelligheid draaiende houden. 
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Bestuur- en verenigingszaken 
 
Het bestuur werd tot aan de ALV van 23 maart 2022 gevormd door: 

• Nanette Mostert – voorzitter 
• Peter van den Berg - vicevoorzitter 
• Wilco Zwennis – secretaris 
• Nico Boom – penningmeester en ledenadministratie 
• Rita Zwiers – trainerscoördinator  
• Silvia Bottema – algemeen bestuurslid  

 
Silvia Bottema (algemeen bestuurslid) trad regulier af en stelde zich niet herkiesbaar. Zij bleef wel 
actief in de Activiteitencommissie. De functie Algemeen Bestuurslid is vervallen, de taken zijn 
verdeeld over de overige bestuursleden. Peter van den Berg (vicevoorzitter) trad ook af. Annet 
Tiessen werd in juli vicevoorzitter, op ad interim basis tot aan de volgende ALV. Aan het eind van het 
jaar gaf Rita Zwiers aan, om gezondheidsredenen, per 1 januari 2023 te stoppen bij RCW. Bij haar 
afscheid was er nog geen opvolger. Het bestuur kwam in 2022 negen keer in vergadering bijeen. 
 

Financieel jaarverslag 
Het jaar 2022 is afgesloten met een positief resultaat. Er zijn minder uitgaven geweest voor huur van 
de Atletiekbaan en de vergoeding van de trainers omdat we in het eerste kwartaal van 2022 nog niet 
volledig mochten trainen. Op basis van de inkomsten, uitgaven en reserveringen is er een positief 
resultaat van bijna € 700.  
 
2022 was het eerste jaar dat de ledenadministratie en facturering via Volta verliep. Er waren wat 
hick-ups met het gebruik van de Volta app. Ook met het verwerken van kwartaalfacturen. Het was in 
het systeem niet mogelijk een tussentijdse contributieverhoging in te stellen. Het bestuur heeft 
besloten de contributieverhoging voor het hele jaar toe te passen en niet vanaf het tweede kwartaal. 
We hopen dat de kinderziekten inmiddels zijn verholpen en dat we de administratie verder zonder 
problemen kunnen continueren. 
 

Ledenadministratie 
Het totaal aantal leden is in 2022 niet veel gewijzigd. Er hebben zich 21 nieuwe leden aangemeld. Er 
waren echter ook 17 opzeggingen, grotendeels vanwege langdurige blessures, geen gelegenheid 
meer om naar de training te komen, zwangerschap, verhuizing en werk of studie. Hieronder een 
overzicht van de wijzigingen op het ledenbestand in 2022: 

• Aantal leden op 1 januari: 145 
• Aantal opzeggingen: 17 
• Aantal aanmeldingen: 21 
• Aantal leden op 31 december: 149 
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Overzicht aantallen leden per leeftijdscategorie: 

 
 

Overige bestuurszaken 
Volta 
Na de introductie van Volta in 2021 (gratis ter beschikking gesteld door de Atletiekunie) is de app niet 
meer weg te denken. Trainers publiceren er het trainingsschema en leden melden zich aan/of voor 
trainingen via Kalender. De app is communicatief en informatief (zowel club- als AU-nieuws) en leent 
zich uitstekend voor het publiceren van actuele nieuwsberichten. Overige communicatie-
toepassingen als het efficiënt versturen van e-mails worden nader verkend. In 2022 is de 
ledenadministratie ondergebracht in Volta en is Sportlink opgezegd.   

Vertrouwenscontactpersoon  
RCW heeft sinds 2019 een vertrouwenscontactpersoon: Veronique Donia Nota. Zij is het aanspreek-
punt voor RCW’ers als het gaat om grensoverschrijdend gedrag of ongewenste situaties binnen de 
vereniging. De vertrouwenscontactpersoon is er voor (vermoedens van) incidenten en vragen die 
kunnen spelen vóórdat problemen kunnen ontstaan en is bereikbaar via vcp@runnersclub.nl. In 2022 
is de vertrouwenscontactpersoon niet geconsulteerd. 

Lief en leed 
Zodra het bij het bestuur bekend, is aandacht besteed aan lief en leed. Leden die langdurig afwezig 
waren vanwege ziekte of blessure, ontvingen een mailtje, appje of een kaartje. Overige leden werden 
hierbij betrokken door na de training hun naam of persoonlijke groet op de kaart te schrijven. Dat 
gebeurde ook bij blije gebeurtenissen zoals huwelijk of geboorte. Ook werden updates over lief en 
leed gegeven via het Erseeweetje en werden leden opgeroepen trainers en/of het bestuur in te 
lichten. Voor laagdrempelige melding is mailadres liefenleed@runnersclub.nl  aangemaakt. In 2022 
zijn 20 kaartjes/mailtjes verstuurd en is twee keer bloemen bezorgd namens de leden. Daarnaast is 
er geappt en gemaild met leden, waarvan het bestuur of andere leden zich afvroegen hoe het met 
hen gaat. 

Samenwerking met Reflex  
In februari heeft het dagelijks bestuur van RCW met het bestuur van Reflex de afspraken in de 
huurovereenkomst voor 2022 besproken. Indexatie van de huurprijs per 1-1-2022 was 2,7%. De 
energieprijzen zijn flink gestegen, de gemeente kan daarin bijspringen als er problemen zijn. 
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Reflex heeft afwasbaar drinkservies aangeschaft. Dit is voor RCW geen optie, want wie gaat de afwas 
doen? Voor RCW zijn duurdere papieren bekertjes aangeschaft. RCW heeft leden opgeroepen zelf 
een beker mee te brengen naar de training en die ook weer mee naar huis te nemen. 

In juli vierde Reflex haar 50-jarig bestaan. Met dit feestelijke feit heeft RCW hen gefeliciteerd met 
fruitmand en felicitatiekaart. Het jubileum is gevierd op 2 juli 2022.    

Samenwerking met Clytoneus  
In 2022 heeft RCW het gehele jaar (zoals gebruikelijk met uitzondering van juli en augustus) op 
maandagavond baantrainingen gedaan op de baan bij Clytoneus. Daarnaast één keer op zaterdag 
voor een circuittraining. In 2022 hebben leden in totaal 265 keer meegedaan aan baantrainingen 
blijkt uit de Volta inschrijvingen.  

Samenwerking met FysioAktief  
FysioAktief heeft een sportspreekuur voor 
RCW’ers waarin zij blessures kunnen 
beoordelen en een advies geven. Dit gratis 
sportspreekuur is op afspraak. Daarnaast 
hebben de trainers in april 2022 een 
bijscholing gekregen van onze partner 
FysioAktief. Na een korte uitleg van Paul 
den Hollander over de meest 
voorkomende blessures bij hardlopers, zijn 
de trainers aan de slag gegaan met 
oefeningen om deze blessures te 
voorkomen. De oefeningen komen weer 
terug in de trainingen. 

 

Algemene Ledenvergadering 23 maart 
 
23 maart konden we eindelijk weer een ALV organiseren in het clubhuis. Er waren 28 leden aanwezig 
inclusief bestuursleden. Tijdens de ALV is het beleidsplan 2022-2025 gepresenteerd. Het beleidsplan 
beperkt zich tot het algemene beleid, speerpunten en de koers. Er komt een separaat trainers-
reglement/handboek met concrete uitwerkingen van rechten en plichten van de trainers, indeling 
trainingsgroepen, weerprotocol enzovoort. Dit reglement is in het najaar van 2022 opgeleverd. Er is 
meer nadruk op eigenaarschap en eigen initiatief van trainers en commissies. En er is een alinea 
opgenomen over grensoverschrijdend gedrag. 
 
Verder hebben we tijdens de ALV afscheid genomen van Peter van den Berg (vicevoorzitter) en Silvia 
Bottema (algemeen bestuurslid). Beiden waren regulier aftredend en stelden zich niet herkiesbaar. 
 
Ondanks positieve resultaten van de afgelopen jaren, moesten we de contributie in 2022 licht 
verhogen. Redenen hiervoor zijn onder meer: 
• Er heeft de afgelopen jaren geen verhoging van de contributie plaatsgevonden. 
• De huur van het clubgebouw en de atletiekbaan worden wel jaarlijks verhoogd. 
• De vergoeding van de trainers is de afgelopen jaren niet verhoogd (geen indexering). 
De ALV heeft ingestemd met het voorstel om de contributie te verhogen van € 10,30/maand naar € 
11,00/maand en de trainersvergoeding te verhogen van € 15,50 naar € 16,00 per training. 
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Na de pauze hebben de aanwezige leden deelgenomen aan een presentatie en workshop van Ronald 
Valkenburg van REactive. Hij is een van de grondleggers van Bewust Hardlopen; een geavanceerde 
benadering van hardlopen waarbij met meer ontspanning en minder belasting wordt gelopen door 
een goede loophouding en de juiste focus. Ronald nam ons een klein uurtje mee in een interactieve 
sessie met oefeningen, stellingen, do’s en don’ts bij het hardlopen.  
 

 
 

- Een goede loophouding is niet alleen belangrijk tijdens het hardlopen maar ook in het 
dagelijkse leven. 

- Een andere (goede) loophouding kun je aanleren! 
- Herstel na een training is belangrijk. Eet binnen 2 uur na de training een maaltijd met een 

goede combinatie van koolhydraten, hoogwaardige eiwitten en gezonde vetten (broodje 
pindakaas). 

- Je bent onvoldoende hersteld als je ochtendhartslag hoger is dan gebruikelijk of als je de 
ochtend na de training nog spierpijn hebt. 

- Tijdens de lange langzame oftewel onaangename duurloop wordt voornamelijk de vetbron 
aangesproken. Hoe vaker je deze training doet hoe makkelijker het wordt om gebruik te 
maken van deze bron. 

- Problemen met de pronatie (kanteling) van de voet kunnen niet alleen opgelost worden door 
het aanschaffen van een andere schoenen. Overpronatie of onderpronatie gaat altijd samen 
met een onjuiste houding van de knie en de heup. 

- Run Walk Run. Hardlopen met wandelpauzes is niet alleen een trainingsvorm maar kun je 
ook tijdens een wedstrijd uitvoeren. Vanaf het begin van de wedstijd wissel je op vaste 
tijdstippen het hardlopen af met een wandelpauze. 

 
 

 

  



   

9 

Trainingen en trainers 
Trainers 
Het trainerscorps bestond in 2022 uit de 
volgende trainers: 

• Cas van Zweeden 
• Corné van Es 
• David Raaphorst  
• Diana Bombeld    
• Dik Stam 
• Emmy Overkamp (in opleiding) 
• Esther Hessing 
• Jos van Schie     
• Laus Snel 
• Leendert van Dommelen   
• Marlies Verweij 
• Nevil Jager      
• Patrick Diependaal    
• Patrick van Rooijen 
• Pieter Breeuwsma    
• Rita Zwiers 
• Wilfred Buijs     

 
Blessures 
Corné heeft aangegeven voorlopig geen training te geven i.v.m. een rugblessure. Eind 2022 sluit hij 
weer aan bij de Start To Run en begeleidt als trainer de groep naar deelname aan de Linschotenloop. 
 
Afscheid 

Rita is per 31 december gestopt als trainer en trainers coördinator. 
De club heeft haar bedankt voor haar inzet en afscheid genomen 
tijdens de nieuwjaarsreceptie op 2 januari 2023. 
 
 
 
 
 

Trainers in opleiding 
Nevil heeft zijn trainersdiploma bij REactive in 2022 afgesloten. Hij is nu officieel trainer en inzetbaar 
voor alle trainingsgroepen.  
Emmy is haar opleiding bij de Atletiekunie in november gestart met Esther als begeleidster. Emmy 
mag in mei 2023 examen doen en is tot die tijd assistent-trainer. 
 
Bijscholing 
In november is de looptrainersdag van de Atletiek Unie gehouden waarbij een groot aantal van onze 
trainers licentiepunten hebben gehaald door diverse workshops bij te wonen. 
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27 november heeft REactive een bijscholing voor al onze trainers gehouden over thema’s rondom 
loopscholing zoals arminzet, coördinatie, strekking, helling etc.  
 
Trainersreglement 
Het trainersreglement is in 2022 met de trainers doorgenomen en aangepast, inclusief weerprotocol 
en veiligheidsplan. 
 
Werkgroep Nieuwe leden 
De werkgroep “Nieuwe Leden” loopt goed! Nieuwe leden worden gebeld, trainers worden 
geïnformeerd dat er een nieuwe loper komt trainen en trainers houden een logboek bij. Esther en 
Diane hebben zich nieuw aangesloten bij de werkgroep. Op deze manier worden nieuwe leden goed 
begeleid en krijgen ze een warm welkom bij RCW. 
 
Werkgroep Doelgerichte trainingen 
De werkgroep “Doelgerichte trainingen” 
heeft in het voorjaar een 21LT 
georganiseerd voor de marathon van 
Leiden. Er waren 14 aanmeldingen. In het 
najaar is er weer een 10 LT georganiseerd 
waarbij 10 lopers de 10 km van Ronde 
Venen marathon in Abcoude hebben 
volbracht.  
 
 
 
 
Videoanalyse 

Voor de prestatiegerichte trainingen is bij de start van het programma 
de mogelijkheid om een videoanalyse te laten maken. Sinds het laatste 
kwartaal 2022 konden alle leden op de laatste maandag van de maand 
op de baan een videoanalyse te laten maken. Inschrijving hiervoor 
verliep via Volta. 

 

 
Start to Run 
De officiële Start to Run was in september volgens het programma vanuit de Atletiek Unie. Hieraan 
hebben 15 deelnemers meegedaan, waaronder een aantal (oud) RCW’ers. Rita heeft het 7 weken 
programma begeleid en Corné heeft een deel van de groep meegenomen in de Run to the start van 
de Linschotenloop 5 km. 
 

Trainingen op locatie 
In augustus organiseerde RCW trainingen vanaf verschillende locaties in de stad, zoals 
Cattenbroekerplas, Batensteinbad en Snellerpoort. Door hier te starten is het voor alle groepen 
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mogelijk een keer andere routes te lopen dan vanaf ons clubhuis. Een creatief idee voortgekomen uit 
de coronaperiode. 

In 2022 namen leden in grote mate deel aan de verschillende trainingen:                         
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Activiteiten ACTCOM en Runnerscommissie en andere evenementen 
 
De Activiteitencommissie bestond in 2022 uit Nevil Jager, Annemarie Stodel, Marian Seetz en Silvia 
Bottema. Aan het eind van het jaar is Silvia gestopt.  
Aan de Runnerscommissie namen in 2022 Cas van Zweeden, Dik Stam, Paulien Herremans en Dicky 
van Vliet deel. Eind 2022 besloten Paulien en Dicky te stoppen met de commissie. 
Beide commissies hebben in 2022 veleevenementen en activiteiten georganiseerd.  
Daarnaast werden nog als extraatje de Singelkunsttrainingen georganiseerd en was de RCW mede 
organisator van de Woerden Culture Run.  
 

8 januari Blind Date Run 
Ruim 20 RCW’ers deden zaterdag 8 januari mee aan de Blind Date Run. Lekker lopen en je laten 
verrassen met wie. Dat is hoe de Blind Date Run werkt. Je meldt je aan en vrijdagavond hoor je hoe 
laat en waar je je zaterdag kunt melden. En daar ontmoet je je loopmaatje. Wegens succes vorig jaar, 
herhaald! 
 

19 maart Plogging 
Zaterdag 19 maart deed RCW weer mee aan de Landelijke 
Opschoondag. Er is van alles geraapt: schoenen, Happy meals, 
koffiebekers, mondkapjes, peuken en heel veel papiertjes en 
snoepverpakkingen. Na afloop was er heerlijk vers fruit. Met dank 
aan de gemeente Woerden voor het beschikbaar stellen van 
materialen en de ACTCOM  voor de organisatie! 
 

 
 
2 april Loop op Locatie Klein Zwitserland 

De voorjaars LOL was in de bossen rondom Klein 
Zwitserland. Een grote groep lopers en wandelaars 
verzamelde zich om door het prachtige bosgebied te 
bewegen. Na afloop was er koffie en taart. 
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Singelkunsttraining op 16 en 23 april 

Twee zaterdagochtendtrainingen hebben trainers 
RCW'ers meegenomen langs Singelkunst. Singelkunst 
bestond uit creaties van bekende en onbekende 
kunstenaars en van scholieren die hun fantasie de vrije 
loop mochten laten. Waar het ene object uitnodigde om 
wat langer bij stil te staan, liep je bij het andere snel 
weer door want 'wat de kunstenaar hiermee wil zeggen, 
ontgaat ons'.  

 

 

11 juni Run Bike Run in Kamerik  

Zaterdag 11 juni organiseerde de 
Runnerscommissie een run bike run vanaf het 
Oortjespad in Kamerik. 26 lopers en fietsers 
wisselden elkaar af en legden samen 25, 35 of 45 
km af. Na afloop zorgde de Runnerscommissie 
voor een hapje en een drankje.  

 

 
 
 

27 augustus circuittraining + Summertime 

Zaterdag 27 augustus organiseerden de trainers een circuittraining op het veld en de baan van 
Clytoneus. Leuke en zware oefeningen wisselden elkaar af en zorgden voor veel lol en hilariteit. Na 
afloop stond de Activiteitencommissie klaar voor een klein feestje. Muziekje, uitwisselen van 
gezellige vakantieverhalen en dat alles onder het genot van wat lekkers. Sponsor RAAAKT 
Stoelmassage was aanwezig voor advies en demo’s.  

24 september Loop op Locatie Den Haag 

De Runnerscommissie had een fantastische LOL georganiseerd 
bij The Hague Road Runners. Drie groepen kozen hun parcours 
in de duinen en op het strand. Met op het strand een straffe 
tegenwind kon je het gerust een uitdagende training noemen. 
Des te lekkerder smaakten de soep en broodjes in het 
clubgebouw van The Road Runners.  
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9 oktober Culture Run Woerden: Urban Run en FLOW (Fietsen Lopen Om Woerden) 

RCW was medeorganisator van Culture Run Woerden, een hardloopevenement ter gelegenheid van 
Woerden 650. Vanaf het Exercitieveld startten drie verschillende onderdelen: KidsRun, Urban Run 
van 6,5 km door de binnenstad en de FLOW (Fietsen Lopen Om Woerden) van 21,1 km voor duo’s 
(een hardloper en een fietser). Onderweg waren er halteplaatsen om te genieten van historie en 
cultuur en van een hapje/drankje uit de streek. Veel RCW’ers namen deel aan een van de 
onderdelen.  

26 november Stadsoriëntatieloop  

Zo’n 25 duo's liepen met behulp van kaarten en 
omschrijvingen een zelf bepaalde route vanaf het 
clubgebouw. Op een plattegrond van Woerden stonden 
CheckPoints (CP) aangegeven. Op die plek konden de 
deelnemers een vraag en een antwoord vinden. Bij juiste 
beantwoording kregen ze punten. Verschillende CP’s 
waren meer waard dan andere, omdat ze ofwel wat uit 
de route lagen, of omdat ze wat moeilijker te vinden 
waren. Vele verschillende routes werden enthousiast 
afgelegd. Bij terugkomst was er koffie, thee en iets 
lekkers.  

3 december Snertloop  

Zaterdag 3 december liepen vier trainingsgroepen verschillende afstanden van de Linschotenloop 
tijdens de zaterdagtraining. In het clubgebouw had de Activiteitencommissie een heerlijk snertbuffet 
voorbereid. 

Clubkampioenschap/Linschotenloop 2022 
Na twee jaar ging de Linschotenloop weer door. De loop die RCW aanmerkt als clubkampioenschap. 
Op elke afstand (5,3 km, 10,5 km en 21,1 km) was er een snelste RCW-dame en -heer. Bij het RCW- 
meetingpoint in de sporthal verzamelden zich 51 RCW’ers voor hun afstand. De clubkampioenen van 
2022 waren: 

5,3 km heren Nevil Jager 00:34:35 

5,3 km dames Annet Tiessen 00:33:48 

10,5 km heren Alex van Buren 00:45:08 

10,5 km dames Marlies Verweij 00:53:34 

21,1 km heren Mark Boere 01:34:41 

21,1 km dames Karen Smit 01:42:29 

De medailles voor de clubkampioenen zijn dit jaar gemaakt door de leerlingen van het Technasium 
van het Minkema College.  
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Aan het clubkampioenschap heeft RCW ook in 2002 een goed doel verbonden. De leden droegen vier 
doelen voor, waarop de leden hun voorkeur aan konden geven door via Volta te stemmen. De 
meeste stemmen gingen naar Logeerhuis Bredius. Op de Nieuwjaarsreceptie in 2023 zijn de 
clubkampioenen gehuldigd en is een cheque ter waarde van € 250 geschonken aan Logeerhuis 
Bredius.  

  

Deelnemers Linschotenloop voor de start en de huldiging van de clubkampioenen tijdens de 
nieuwjaarsreceptie. 
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Communicatie en de PR-commissie  
De PR-commissie bestaat uit Gerard van Leeuwen, Betty Dolfing en Nanette Mostert. Er is nog altijd 
behoefte aan versterking voor deze commissie die zich bezighoudt met alle in- en externe 
communicatie: website, Erseeweetje, groepsmailberichten, Volta, persberichten, social media en 
sponsoring.  

Er is een nieuwe sponsor geworven: Denise Snel van RAAAKT Massages en Inzicht. Net als de overige 
sponsors De Hardloopwinkel, Fysio Aktief, Drukbedrijf en Voet-Chi is zij vermeld op de website en 
besteedt RCW geregeld aandacht aan hun diensten/producten. Bij D!vers loopt de Tank & Schenk-
actie door en de Rabobank Clubsupport leverde in 2022 € 162,13 op.  

RCW staat vermeld op www.beweegwijzerwoerden.nl  

Social media campagne 
De PR-commissie heeft in 2022 27 verschillende social media banners gemaakt en wekelijks gepost 
op Facebook en Instagram met als doel zichtbaar te zijn en vindbaar voor potentiële nieuwe leden. 
Met het teruglopen van het ledenaantal is het belangrijker dan ooit om zichtbaar en vindbaar te zijn. 
Er is een nieuwe flyer gedrukt en een social media offensief ingezet om nieuwe leden te werven. In 
Canva is een campagne ontwikkeld met een grote verscheidenheid aan uitingen met als rode draad 
‘Bij RCW telt elke runner mee’ en de call to action je op te geven voor vier gratis proeftrainingen. 

    

    

  

http://www.beweegwijzerwoerden.nl/
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Aandacht voor RCW in de media 
 
Woerdense Courant: 

• 3 maart 2022 - Halve marathon programma 21LT 
• 24 maart 2022 - Terugblik Opschoondag 2022 
• 1 oktober 2022 - Fruit voor RCW tijdens Nationale Sportweek 
• 13 oktober 2022 – Culture Run een succes 

https://www.woerdensecourant.nl/nieuws/algemeen/325415/eerste-editie-culture-run-
woerden-telt-bijna-500-deelnemers    

• 29 december 2022 - Estafette door Woerden, langste aanloop Nieuwjaarsduik 

   

 

Indebuurt: 

• 11 augustus 2022 – Nieuw sportevenement in de stad 

AD Groene Hart: 

• 30 augustus 2022 – Nieuw sportevenement in de stad 

 

  

https://www.woerdensecourant.nl/nieuws/algemeen/325415/eerste-editie-culture-run-woerden-telt-bijna-500-deelnemers
https://www.woerdensecourant.nl/nieuws/algemeen/325415/eerste-editie-culture-run-woerden-telt-bijna-500-deelnemers
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RPL: 

• 9 oktober 2022 - Rennen door het museum en het kasteel in Woerden  
https://rplwoerden.nl/rennen-door-het-museum-en-het-kasteel-in-
woerden/?fbclid=IwAR0TRkiafNLyCns07AJSCfY6O0ajpQra1BE1imVU8WwLI6Oxxx2VrJ0slT0 

• 30 december 2022 – Burgemeester, Runners Club Woerden en UNOX Langste 
https://rplwoerden.nl/burgemeester-runners-club-woerden-en-unox-langste/ 

NOS: 

• 10 oktober 2022 - Rennen door het museum en het kasteel in Woerden: 'Een beetje lopen en 
een beetje fun'  https://nos.nl/regio/utrecht/artikel/315137-rennen-door-het-museum-en-
het-kasteel-in-woerden-een-beetje-lopen-en-een-beetje-fun 

YouTube: 

• 31 december 2022 - UNOX Nieuwjaarsduik 
https://www.youtube.com/watch?v=DGhmCsnN7kY  

 

https://rplwoerden.nl/rennen-door-het-museum-en-het-kasteel-in-woerden/?fbclid=IwAR0TRkiafNLyCns07AJSCfY6O0ajpQra1BE1imVU8WwLI6Oxxx2VrJ0slT0
https://rplwoerden.nl/rennen-door-het-museum-en-het-kasteel-in-woerden/?fbclid=IwAR0TRkiafNLyCns07AJSCfY6O0ajpQra1BE1imVU8WwLI6Oxxx2VrJ0slT0
https://rplwoerden.nl/burgemeester-runners-club-woerden-en-unox-langste/
https://nos.nl/regio/utrecht/artikel/315137-rennen-door-het-museum-en-het-kasteel-in-woerden-een-beetje-lopen-en-een-beetje-fun
https://nos.nl/regio/utrecht/artikel/315137-rennen-door-het-museum-en-het-kasteel-in-woerden-een-beetje-lopen-en-een-beetje-fun
https://www.youtube.com/watch?v=DGhmCsnN7kY
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