
 

 

 

 

Beste leden, 
 
De eerste sneeuw & basis voor de wintersportvakantie, is weer een feit. We houden nu natuurlijk allemaal 
de sneeuwverwachtingen nauwlettend in de gaten want nu gaat het echt beginnen! 
…en ondertussen zijn we te vinden op de piste bij Skidôme. 
 
De laatste clubactiviteit, de fietstocht, is vanwege het natte herfstweer niet doorgegaan.  
Ook de mogelijkheid om een clubpas van Skidôme via de skiclub aan te schaffen is helaas niet doorgegaan, 
omdat we de minimale afname niet haalden. Hopelijk is er een volgende keer meer animo voor.  
U kunt wel diverse abonnementen afnemen direct bij Skidôme; meer info via 
http://www.skidome.nl/nl/home/prijzen/abonnementen. 
 
Uw lidmaatschapspas (incl. 4 knippen vrij skiën) kunt u weer afhalen bij de receptie Skidôme. 
Let op: opmerking voor de leden die deelnemen aan het Sportief Skiën: de 4 uren vrij skiën van het 
lidmaatschap, zijn niet te besteden tijdens het Sportief Skiën. Hiervoor betaalt u € 12,--/1,5 uur  
(excl. borg voor pas) bij de receptie van Skidôme. 
 
De factuur voor uw lidmaatschap & evt. deelname Sportief Skiën ontvangt u zeer binnenkort. Hebt u 
machtiging verleend voor incasso, dan wordt het eerste bedrag begin november van uw rekening 
afgeschreven.  
Wilt u alsnog een machtigingskaart invullen, dan kunt u deze opvragen bij Marianne van Oosterhout 
(heeft deze bij op zaterdagochtend bij Sportief Skiën of via de mail: penningmeester@skiclub-rucphen.nl). 
 
Bij voldoende animo willen we graag weer een wax-clinic organiseren; hebt u interesse om hier aan deel te 
nemen? Geef dit dan a.u.b. even door aan Marcel Wisse via ledenadministratie@skiclub-rucphen.nl. 
 
Ook dit jaar hebben we weer een brief geschreven naar sinterklaas en hopen we dat hij of zijn pieten ons 
een bezoekje brengen. Graag willen we alle jeugdleden (t/m 11 jaar) hiervoor uitnodigen op zaterdag  
30 november omstreeks 10.00 uur (na het Sportief Skiën van de jeugd).  
 
Belangrijke data voor in uw agenda! Uitnodiging hiervoor volgt binnenkort per mail… 
Algemene leden vergadering Skiclub Rucphen op dinsdag 19 november 2013 en Clubkampioenschappen 
op zaterdag 14 december 2013. 
 
Wensen we u nog erg mooi & niet te nat herfstweer en veel plezier met de (actieve) voorbereiding van uw 
wintersportvakantie! 
 
Met sportieve groet,  
Bestuur Skiclub Rucphen 

Oktober 2013 

Nieuwsbrief  
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