
Aan alle leden van AV Edam, 

Iedere 3 jaar is een atletiekvereniging verplicht de accommodatie te laten keuren door de 

AtletiekUnie.  

Tijdens zo’n keuring worden atletiekonderdelen op een aantal punten gecontroleerd en wordt tevens 

bekeken of alles voldoet aan het wedstrijdreglement welke in dat jaar geldt.  

Op 22 november 2016 heeft de accommodatie van AV Edam deze keuring ondergaan en in de 

rapportage die wij hebben ontvangen is gebleken dat een klein aantal punten moet worden 

verbeterd waarna de volledige accommodatie weer voor een aantal seizoenen wedstrijd geschikt is.  

Deze werkzaamheden zijn helaas pas mogelijk wanneer de weersomstandigheden droog zijn en het 

’s nachts niet kouder dan 5 graden is. Het was dan ook niet mogelijk om hier ’s winters mee aan de 

slag te gaan. 

AV Edam en Gemeente Edam-Volendam hebben niet stil gezeten maar zijn de afgelopen maanden 

bezig geweest om deze werkzaamheden voor te bereiden zodat men, bij de juiste omstandigheden, 

direct kan starten.  

 

Met de weersvoorspelling van aankomende week is het moment daar en zal dan ook direct gestart 

worden.  

Vanaf maandag 27 maart kunt u dus vele werk-activiteiten op de baan verwachten. 

De huidige planning is dat deze werkzaamheden +/- 2 weken in beslag zullen nemen.  

De weersomstandigheden kunnen hier wel enige invloed op hebben.  

AV Edam en Gemeente Edam-Volendam streven er naar dat alles voorspoedig zal verlopen en de  

reguliere trainingen zonder problemen door kunnen gaan. Wij zullen er dan ook alles aan doen om er 

voor te zorgen dat u zo min mogelijk hinder ervaart van deze werkzaamheden.  

 

Tijdens deze werkzaamheden is Theo Kwakman vanuit AV Edam contactpersoon.  

Mocht u vragen hebben kunt u met hem contact opnemen per mail: theo_kwakman@hotmail.com 

 

Tot slot willen wij ons verontschuldigen voor de eventuele overlast.  Wij hopen op eenieders begrip 

en dat AV Edam binnenkort weer kan genieten van een 100% goedgekeurde accommodatie. 

 

Bestuur van AV Edam 
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