September 2013

Nieuwsbrief
Beste leden,
Dit is weer de eerste nieuwsbrief van een gloednieuw seizoen 2013-2014!
Graag brengen we u weer op de hoogte van belangrijke & interessante activiteiten op skigebied die de
komende maanden plaatsvinden.
Allereerst starten we weer met het 1e blok Sportief Skiën op zaterdag 7 september en dinsdag 17 september.
Hiervan hebt u vorige week een bevestiging per mail ontvangen.
Hebt u deze niet ontvangen of hebt u zich nog niet aangemeld? Wilt u dit dan z.s.m. melden of alsnog snel
doen via onze gloednieuwe website (http://www.skiclub-rucphen.nl/aanmelden-trainingen-skiclub-rucphen).
Ook voor een proefles kan men zich aanmelden via de website.
U hebt onlangs per post, van ons een verzoek ontvangen voor het verlenen van een automatisch incasso,
waarbij er afschrijving plaatsvindt in 2 termijnen i.p.v. het gehele bedrag in 1 keer. Mocht dit u zijn ontgaan
& wilt u er toch graag gebruik van maken, dan kunt u nog een machtigingskaart (& retourenveloppe)
opvragen via Marianne van Oosterhout via penningmeester@skiclub-rucphen.nl.
Ook willen we u toch een laatste keer attenderen op de mogelijkheid een clubpas van Skidôme aan te
schaffen; dit kunt u tot uiterlijk eind september doorgeven aan Marianne.
Graag willen we u weer de mogelijkheid bieden om een ski-jack met logo van Skiclub Rucphen aan te schaffen
voor een bedrag van € 40,- per stuk. De overige kosten komen voor rekening van de sponsoren!
Wie n.a.v. de laatste nieuwsbrief, al gereageerd heeft, ontvangt automatisch meer informatie.
Hebt u ook interesse? Geef dit dan voor zaterdag 14 september door t.a.v. Myrian van Burik via
secretaris@skiclub-rucphen.nl.
Het eerste weekend van oktober vinden de open dagen van Skidôme Rucphen plaats (zie bijgevoegde flyer)
en tevens de Wintersportbeurs waar ook Skiclub Rucphen aan deel neemt.
Openingstijden beurs: beide dagen van 10.00 uur tot 17.00 uur.
Als lid van Skiclub Rucphen bieden wij u de mogelijkheid om uw gebruikte wintersportkleding, -schoenen &
ski’s in te leveren op donderdagavond 3 oktober van 19.00 uur tot 21.00 uur in de hal na de receptie van
Skidôme. Graag ontvangen we dit alles schoon & in goede staat!
Belangrijke data & data van diverse activiteiten kunt u nalezen op de activiteitenkalender!
Deze is ook altijd terug te vinden op de vernieuwde website www.skiclub-rucphen.nl.

Op de website vindt u verder ook meer inhoudelijke informatie betreffende activiteiten, sportief skiën &
foto’s. Ook het aanmelden voor diverse activiteiten organiseren we graag via de website.
Wilt u als lid een bijdrage leveren aan de website (bijv. eigen ervaringen via tekst en/of foto’s), dan kunt u dit
sturen t.a.v. Marcel Wisse via ledenadministratie@skiclub-rucphen.nl of kenbaar maken via het
contactformulier op de website.
Ook opbouwende op- of aanmerkingen betreffende de vernieuwde website, georganiseerde activiteiten of
andere zaken betreffende Skiclub Rucphen, zijn altijd welkom!
Wilt u eens iets anders dan recreatief skiën of slalomskiën? Binnenkort hebt u de mogelijkheid om deel te
nemen aan freestyle clinics bij Skidôme Rucphen en/of Terneuzen. Zie de flyer van de ZeBra Cup.
Misschien is het wel wat voor u!?
Graag wensen wij u een heel gezellig, actief & sportief wintersportseizoen 2013-2014 en we hopen u
natuurlijk te begroeten bij de activiteiten van Skiclub Rucphen!

Met sportieve groet,
Bestuur Skiclub Rucphen

