December 2014

Nieuwsbrief
Beste leden,
Dit is weer de allerlaatste nieuwsbrief voor 2014! We hopen dat u dit jaar weer veel plezier heeft gehad in
de sneeuw bij Skidôme.
De laatste trainingen van het eerste blok sportief skiën zijn op dinsdag 9 december en zaterdag 6
december. De laatste wedstrijdtraining in 2014 is op maandagavond 8 december.
Tijdens de ALV heeft er een wisseling in de voorzittersfunctie plaatsgevonden. Manfred Jacobs heeft
afscheid genomen en de voorzittershamer overgedragen aan Cor Kuijstermans.
Cor is geen nieuw gezicht binnen skiclub Rucphen. Cor geeft training op zaterdag aan de volwassenengroepen van het Sportief Skiën. Hijzelf is ook een erg fanatieke skiër.
Verder is ook Dave Gommers verkozen tot bestuurslid. Dave was al eerder bestuurslid bij Skiclub Rucphen.
Ook is hij al jaren trainer van de jeugd bij het Sportief Skiën op zaterdag en betrokken als lid van de
jeugdactiviteitencommmissie.
Graag nodigen we u uit voor de laatste clubactiviteit van dit jaar, het clubkampioenschap op
zaterdagochtend 13 december. Inskiën is vanaf 08.00 uur – Start wedstrijd om 09.00 uur!
U kunt zich aanmelden via de website (http://www.skiclub-rucphen.nl/aanmelden-activiteiten-skiclubrucphen) of rechtstreeks bij Marianne (zaterdagochtend aanwezig tijdens training Sportief Skiën).
Wilt u zelf niet deelnemen, dan bent u natuurlijk van harte welkom om de deelnemers aan te moedigen
en/of gewoon voor de gezelligheid!
Binnenkort ontvangt u via mail een uitnodiging voor een extra, niet geplande clubactiviteit. Deze activiteit
zal in januari plaatsvinden. Wat het is blijft dus nog even een verrassing.
Verder kunt u zich weer aanmelden voor het 2e blok Sportief Skiën via de website (http://www.skiclubrucphen.nl/aanmelden-trainingen-skiclub-rucphen) of via het sturen van een mail naar Deborah Gommers
via ledenadministratie@skiclub-rucphen.nl. Het is belangrijk dat u zich vooraf opgeeft i.v.m. de planning
van de trainers! De trainingen starten weer op dinsdag 6 januari en zaterdag 10 januari.
Wensen we u gezellige feestdagen & een mooi begin van 2015!
Met sportieve groet,
Bestuur Skiclub Rucphen

