Mei 2013

Nieuwsbrief
Beste leden,
Dit is weer de laatste nieuwsbrief van seizoen 2012-2013!
Maar nog niet de laatste activiteit, want op zondag 2 juni eindigen we 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 hiervoor € 17,50 p.p.; leden skiclub gratis.
Onlangs heeft u een mailing ontvangen ivm de clubpassen van Skidôme. Graag willen we u nogmaals
vragen dit even goed te bekijken; het is een leuke aanbieding & deze aanbieding is geldig t/m september
2013 (de pas is natuurlijk het hele jaar geldig). Doe er uw voordeel mee!
De jeugdleden die meegedaan hebben met White Out kunnen zichzelf misschien bewonderen op youtube
via http://www.youtube.com/watch?v=2MOt9H9ttXg&feature=youtu.be (verkorte versie) & de opname
staat ook op de site van de skiclub. Er is ook een ongecensureerde versie van 1 uur; als je deze wil zien
dan kan je contact opnemen met Marianne van Oosterhout, via penningmeester@skiclub-rucphen.nl.
Graag willen we voor komend seizoen de deelnemers aan het sportief skiën weer de mogelijkheid bieden
om een clubjas aan te schaffen. Heeft u interesse?; wilt u dan alvast uw naam & aantal
(kinder/volwassenen) jassen doorgeven bij Myrian van Burik via secretaris@skiclub-rucphen.nl.
U ontvangt hierover nog een definitieve mailing, maar graag willen we een schatting maken van het
aantal te bestellen jassen.
Heeft u interesse om deze clubjassen te sponsoren (vermelding op de jas)?, neem dan aub contact op
met Manfred Jacobs, via voorzitter@skiclub-rucphen.nl.
Zaterdag 13 april vond er bij Skidôme een inzamelingsactie plaats om geld in te zamelen voor een goed
doel: Arise en Shine Uganda. Hieraan heeft skiclub Rucphen € 50,-- gedoneerd.
Op 11 mei is Anouk Arts (werkzaam als commercieel medewerker Skidôme), naar Oeganda gegaan om
daar vrijwilligerswerk voor AASU te gaan doen. Arise and Shine Uganda (AASU) is een organisatie die
zich inzet voor de kwetsbare kinderen in Oeganda, met als doel educatie en een betere toekomst. Deze
kinderen verdienen naast de basiszorg – en educatie ook extra aandacht & liefde. Het ingezamelde geld
wat Anouk meeneemt zal worden besteed aan het realiseren van uitstapjes waardoor deze kinderen op
een speelse manier hun eigen land leren kennen en vooral genieten van deze uitstapjes in hun prachtige
land!

Tenslotte: Vergeet niet op te geven voor het sportief skiën seizoen 2013-2014! Dit kan weer via de
website. Vanaf nu is er ook de mogelijkheid om tegelijk voor blok 1 & 2 op te geven.
Mocht het zo zijn dat de website niet online is ivm de ontwikkeling van een nieuwe site, dan kan voor
opgave ook gemaild worden tav Marcel Wisse via ledenadministratie@skiclub-rucphen.nl.
De trainingen starten weer op zaterdag 7 september & dinsdag 17 september.
Het (jeugd)skikamp zal gehouden worden in het weekend van 28 & 29 september en de officiële
uitnodiging hiervoor volgt later.
Zoals u hierboven al kan lezen, zijn we (vooral Marcel Wisse) druk bezig met de ontwikkeling van een
nieuwe website, die gedurende de zomer online zal zijn! Check af en toe www.skiclub-rucphen.nl...
Begin seizoen 2013-2014 ontvangt u weer, zoals gebruikelijk, de activiteitenkalender van Skiclub
Rucphen. Misschien kunt u wel alvast de datum van de eerste activiteit van komend seizoen in uw
agenda noteren; dit is namelijk de fietstocht op zondag 20 oktober 2013!
Tenslotte wensen we u allen een heerlijke zomer!

Met sportieve groet,
Bestuur Skiclub Rucphen

