Mei 2016

Nieuwsbrief
Beste leden Skiclub Rucphen,
Ook al kan er nu nog volop en prachtig geskied worden in het buitenland …dit is echt weer de laatste
nieuwsbrief van seizoen 2015-2016!
De laatste clubactiviteit staat gepland voor as zondag 12 juni. We sluiten dan af met een sportieve en
gezellige fietstocht en aansluitend buffet.
Inschrijven kan via een mail naar secretaris@skiclub-rucphen.nl of op zondag 12 juni om 12.30 uur in
restaurant “de Nederlandse Alp”. De kosten voor introducés zijn € 17,50 p.p.; leden skiclub gratis.
Als bijlage ontvangt u weer de flyer voor clubpassen van Skidôme. Hierin de tarieven voor leden van de
skiclub Rucphen, welke gelden t/m 31 augustus 2016 (de pas is natuurlijk het hele jaar geldig). U kunt
een pas voor het nieuwe seizoen alvast bestellen via een mail t.a.v.penningmeester@skiclub-rucphen.nl.
U ontvangt voor de start seizoen 2016-2017 dan de factuur en na betaling kunt u de nieuwe clubpas
afhalen bij de receptie van Skidôme.
Indien u de clubpas na de start van het seizoen aanvraagt, gelden er nieuwe tarieven en vragen wij u
rekening te houden met een verwerkingstijd van ruim 1 week. Zodra de nieuwe tarieven bekend zijn,
mailen we deze naar u.
Als u wilt weten hoeveel uren er nog op uw pas staan, loop dan even langs de receptie Skidôme, de
medewerkers kijken dit graag voor u na.
Ook kunt u weer een clubjas van skiclub Rucphen aanschaffen. We willen u vragen voor de
zomervakantie c.q. half juli door te geven welke maat u graag wilt bestellen. U kunt dit doen via een mail
t.a.v. secretaris@skiclub-rucphen.nl.
Zie verdere info over maten en prijzen toegevoegd als bijlage.
Na de laatste training Sportief Skiën ontvingen de jeugdleden allen een leuke ‘Skiclub-Rucphen Muts’.
De kinderen die afwezig waren ontvangen deze na de eerste training van het nieuwe seizoen.
Wilt u ook in het bezit komen van deze leuke muts, blauw of zwart, stuur dan een bericht t.a.v.
secretaris@skiclub-rucphen.nl. Ook na de eerste training op zaterdag 10 september en bij de eerste
training op dinsdag 20 september kunt u de muts aanschaffen voor de mooie prijs van € 4,50 per stuk.
Nog even dit: Vergeet u niet op te geven voor het sportief skiën seizoen 2016-2017! Opgave is per blok.
De trainingen starten weer op zaterdag 10 september, maandag 12 september & dinsdag 20 september.

Het lidmaatschap Skiclub Rucphen loopt automatisch door. Als u zich niet meer opgeeft voor de
trainingen van het Sportief Skiën wordt uw lidmaatschap niet automatisch beëindigd. U kunt uw
lidmaatschap opzeggen door het sturen van een mail voor 1 september 2016.
Aan de lidmaatschapspassen hebben we dit seizoen leuke kortingen bij Snowparts en FreeStyle
verbonden. De kortingen voor seizoen 2016-2017 maken we z.s.m. weer bekend via de nieuwsbrief.
Bij de eerste nieuwsbrief van het volgend seizoen ontvangt u de nieuwe activiteitenkalender alsmede de
uitnodiging voor onze eerste activiteit(en).
Tenslotte willen we u graag attent maken op een mooie actie aangeboden door Skidôme i.s.m.
restaurant ‘De Nederlandsche Alp’ tijdens de zomermaanden: icekarten lente combideal.
Check de website van Skidôme voor meer leuke acties.
We hopen u nog te begroeten op zondag 12 juni en anders wensen wij u alvast een hele mooie, actieve
zomer!

Met sportieve groet,
Bestuur Skiclub Rucphen

