
 

 

 

 

Beste leden, 
 
Dit is weer de allerlaatste nieuwsbrief voor 2015! 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 zaterdag 5 december en dinsdag  
8 december. De laatste wedstrijdtraining in 2015 is op maandagavond 7 december.  
 
Tijdens de ALV heeft er een wisseling in de penningmeesterfunctie plaatsgevonden. Marianne van 
Oosterhout heeft afscheid genomen en deze functie overgedragen aan Marina de Hoon. Marina is sinds 2 
jaar lid bij de skiclub, woont met haar gezin in Etten-Leur en werkt als boekhoudster.  
Ook is Lotte Bartels als enthousiast jong lid toegetreden tot het bestuur. 
Lotte volgt een juridische studie, woont in Roosendaal en traint al heel wat jaren mee met het sportief 
skiën en vertegenwoordigt tijdens wedstrijden ook Skiclub Rucphen.  
We wensen beiden veel succes en vooral veel plezier. 
 
Ook is er tijdens de ALV afscheid genomen van Cees Broos als bestuurslid. Cees is 33 jaar bestuurslid 
geweest en verzorgde met name de catering van de activiteiten en de fietstochten! 
Door de leden is tijdens de ALV unaniem ingestemd met een erelidmaatschap van Cees.  
De huldiging zal aansluitend aan de clubkampioenschappen op zaterdag 12 december plaatsvinden en 
hiervoor willen we u/iedereen van harte uitnodigen!  
 
Neemt u deel aan het clubkampioenschap op zaterdag 12 december? 
Deze wedstrijd is toegankelijk voor alle leden van de skiclub en geschikt voor alle leeftijden! 
Voor het clubkampioenschap kunt u zich inschrijven via de website (http://www.skiclub-
rucphen.nl/aanmelden-activiteiten/) of rechtstreeks via jeugd@skiclub-rucphen.nl.  
Het inskiën/Baan toegankelijk is vanaf 08.00 uur – Start wedstrijd is om 09.00 uur! 
Wilt u zelf niet deelnemen, dan bent u natuurlijk van harte welkom om de deelnemers aan te moedigen, 
voor de huldiging van Cees en voor de gezelligheid! 
 
Verder vragen we u, of u zich weer wil aanmelden voor het 2e blok Sportief Skiën via de website 
(http://www.skiclub-rucphen.nl/aanmelden-training/) 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 5 januari en zaterdag 9 januari (en 
maandagavond 4 januari). 
 
Wensen we u gezellige feestdagen & een mooi begin van 2016! 
 
Met sportieve groet,  
Bestuur Skiclub Rucphen 
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