Mei 2015

Nieuwsbrief
Beste leden Skiclub Rucphen,
Ook al ligt er nu in onze wintersportlanden nog volop sneeuw…dit is echt weer de laatste nieuwsbrief van
seizoen 2014-2015!
De laatste clubactiviteit staat gepland voor as zondag 31 mei. We sluiten dan weer af met een gezellige
fietstocht en aansluitend buffet.
Inschrijven kan van 13.00 tot 14.00 uur in restaurant “de Nederlandse Alp”. De kosten voor introducés
zijn € 17,50 p.p.; leden skiclub gratis.
Als bijlage ontvangt u weer de flyer voor clubpassen van Skidôme. Hierin de tarieven voor leden skiclub
Rucphen welke gelden t/m 31 augustus 2015 (de pas is natuurlijk het hele jaar geldig). U kunt zich
aanmelden via penningmeester@skiclub-rucphen.nl. U ontvangt begin seizoen 2015-2016 de factuur via
skiclub Rucphen en na betaling kunt u de nieuwe clubpas afhalen bij de receptie van Skidôme.
Nog even dit: Vergeet u niet op te geven voor het sportief skiën seizoen 2015-2016!
Misschien heeft u zich al via Debora opgegeven (mondeling)…anders kan dit ook weer via de website.
U kunt zich voor blok 1 of tegelijk voor blok 1 & 2 aanmelden.
De trainingen starten weer op zaterdag 5 september, maandag 7 september & dinsdag 8 september.
Graag willen we voor het komend seizoen de deelnemers aan het sportief skiën weer de mogelijkheid
bieden om een clubjas aan te schaffen. We willen u vragen voor de zomervakantie c.q. half juli door te
geven welke maat u graag wilt bestellen. U kunt dit doen via secretaris@skiclub-rucphen.nl.
Zie verdere info over maten en prijzen toegevoegd als bijlage.
Bij de eerste nieuwsbrief van het volgend seizoen ontvangt u de nieuwe activiteitenkalender alsmede de
uitnodiging voor onze eerste activiteit, namelijk de fietstocht.
Het (jeugd)skikamp zal gehouden worden in het weekend van 3 & 4 oktober en de officiële uitnodiging
wordt binnenkort via een mail aan (de ouders van) de jeugdleden verstuurd.
Tenslotte wensen we u allen een hele mooie, actieve zomer!

Met sportieve groet,
Bestuur Skiclub Rucphen

