September 2016

Nieuwsbrief
Beste leden,
Dit is weer de eerste nieuwsbrief van een gloednieuw seizoen 2016-2017! met belangrijkste gebeurtenissen &
interessantste activiteiten!
De lidmaatschapspassen liggen vanaf zaterdag 1 oktober weer voor u klaar bij de receptie van Skidôme!
Op zaterdag 1 en zondag 2 oktober vinden de open dagen van Skidôme Rucphen weer plaats en tevens de
Wintersportbeurs welke dit jaar georganiseerd wordt door Skiclub Rucphen.
Graag bieden wij u de mogelijkheid om uw gebruikte wintersportkleding, -schoenen & ski’s in te leveren op
donderdagavond 29 september van 19.00 uur tot 21.00 uur bij Skidôme.
Graag ontvangen we alle spullen/kleding schoon & in goede staat!
Hoe werkt het inleveren van de spullen? U ontvangt per artikel een kaartje wat u volledig invult; een gedeelte
van dit kaartje waarop de vraagprijs staat hangt u aan het artikel. 20% van de vraagprijs/het bedrag komt bij
verkoop t.g.v. skiclub Rucphen, het overige bedrag storten we naar uw rekening.
De niet verkochte spullen kunt u zondag 2 oktober tussen 16.00 en 17.30 uur weer ophalen. Niet opgehaalde
spullen gaan naar een goed doel.
!!! Heeft u misschien tijd om ons een handje te helpen tijdens deze wintersportbeurs? stuur dan a.u.b. een
berichtje naar Mona van Santwijk
Tijdens de open dagen, op zaterdag 2 oktober, organiseert skiclub Rucphen samen met Skiteam Dordrecht &
Ski Selectie Drechtsteden voor de jeugdleden Sportief Skiën, een vriendschappelijke slalomwedstrijd. Deze
wedstrijd is aansluitend aan de training Sportief Skiën. De uitnodiging hiervoor ontvingen de leden
persoonlijk per mail.
Ben jij ook geïnteresseerd in het skiën van nationale sneeuwwedstrijden? Laat dit dan weten t.a.v. Myrian
(secretaris@skiclub-rucphen.nl). Zij stuurt je dan meer informatie over het aanvragen van een licentie en
deelnemen aan wedstrijden. Voor meer informatie kan je ook een kijkje nemen op de website van de NSkiV
www.wintersport.nl onder de tab ‘wedstijdsport’.
De jeugdleden van skiclub Rucphen hebben in ieder geval al een goede voorbereiding gehad voor de
wedstrijden die komen gaan in de vorm van een zeer geslaagd jeugdkamp.
Afgelopen weekend is er volop getraind in prima sneeuwcondities bij Skidôme Terneuzen en heerlijk gegeten
bij restaurant Leckerrr. Na de conditietraining & bezoek aan het zwembad van het recreatiepark De Vogel,
sliep iedereen als een roosje.
We zijn ook weer gestart met de gezellige en sportieve trainingen Sportief Skiën op zaterdag en dit seizoen op
vrijdag i.p.v. dinsdag! We zijn ontzettend blij dat hier zoveel fanatieke en enthousiaste leden aan deelnemen!
…mocht het eens voorkomen dat u een training overslaat, dan willen we u vragen dit te melden via een mail
naar jeugd@skiclub-rucphen.nl....

Extra ledenvoordeel seizoen 2016-2017:
Op vertoon van uw lidmaatschapspas seizoen 2016-2017 van Skiclub Rucphen, ontvangt u korting bij
Snowparts en Freestyle. !!! De kortingen zijn niet geldig op actie-, uitverkoopartikelen & onderhoud van ski’s
en snowboard!

Bij aankoop van uw ski’s, skischoenen en andere wintersportartikelen bij Snowparts ontvangt u 25% korting
op uw (bruto)aankoopbedrag. Check de actuele openingstijden & beurslocaties via de website
(www.snowparts.nl).
Op uw aankopen bij Freestyle ontvangt u 15% korting.
Dit geldt in beide winkels, Freestyle Rucphen te Skidôme (nog geopend tot februari 2017) en Freestyle
Roosendaal, zie voor meer informatie ook de website (www.freestylesport.nl). De winkel in Roosendaal
(prima bereikbaar & gratis parkeergelegenheid) is deze zomer verbouwd en heeft een uitgebreidere collectie
dan de winkel in Rucphen.
Tevens ontvangt u natuurlijk korting op cursussen en vrij skiën bij Skidôme!

Belangrijke data & data van diverse activiteiten kunt u nalezen op de nieuwe activiteitenkalender welke te
vinden is op de website (www.skiclub-rucphen.nl/wp-content/uploads/Activiteiten-Kalender-seizoen-20162017.pdf).
!!! Zet in ieder geval op vrijdagavond 18 oktober alvast in uw agenda: CLUBLEDENAVOND Skiclub Rucphen.
Deze avond kunt u als lid vanaf 19.00 uur vrij skiën (max. 2 uur) en aansluitend of in de pauze ontvangt u bij
DNA een drankje & een hapje.
Graag wensen wij u een heel gezellig, actief & sportief wintersportseizoen 2016-2017 en we hopen u
natuurlijk te begroeten bij de activiteiten van Skiclub Rucphen!

Met sportieve groet,
Bestuur Skiclub Rucphen

