
 

 

 

               
Beste leden, 
 
Jammer genoeg konden we door de Corona-maatregelen nog geen nieuwe clubactiviteiten organiseren en 
ook het 2e blok Sportief Skiën niet starten. Sterker nog, het skiën in zowel de Alpen als SnowWorld is voor de 
meesten van ons niet doorgegaan. We hebben nog geen bericht vanuit SnowWorld Rucphen ontvangen, over 
wanneer de deuren weer geopend worden.  
De clubpassen zijn bevroren, dus blijven wel geldig. 
 
Om het gemis van de activiteiten en het Sportief Skiën te verzachten, heeft het bestuur Skiclub Rucphen 
besloten om ter compensatie, in seizoen 2021-2022 voor de huidige leden van Skiclub Rucphen, geen 
contributie te heffen. 
 
Ondertussen volgen we als Skiclub Rucphen het actuele sportprotocol tot en met 20 april: 
https://nocnsf.nl/sportprotocol. 
Dit betekent wel dat we buiten mogen sporten met de jeugd tot en met 26 jaar. We organiseren dan ook 
graag een sportieve ochtend voor de jeugd op zaterdag 17 april. Zie de uitnodiging in de bijlage. 
 
Verder ook heel leuk en gaaf nieuws! 
Een jaar geleden ontvingen we bericht dat Rens van Groningen, zich geselecteerd had en  
ingeloot was om mee te doen aan de Special Olympics World Winter Games.  
De Special Olympics zijn inmiddels uitgesteld en verzet naar januari 2022. Rens reist  
daarvoor, samen met andere atleten, naar Kazan in Rusland.  
Sinds Rens dit doel voor ogen heeft traint hij op zaterdagochtend mee  
met eerst Dave en later Marcel. De broer en zus van Rens trainen al 
langer mee met het Sportief Skiën. 
Helaas kan Rens nu niet trainen bij Skiclub Rucphen, maar hij traint 
thuis & bij de atletiekvereniging (conditie) en op de skibaan in Huizen, 
samen met het G-team van de Wolfskamer door. En dat naast zijn 
werk bij Brownies & Downies. 
Hij heeft zin in dit fantastisch sportieve avontuur! 
De organisatie en begeleiding van deze reis ligt bij het team van 
Special Olympics Nederland. Komend jaar doen zij hun best om 
activiteiten te plannen, helaas deels online, zodat de atleten en het 
team (begeleiding, trainers) elkaar beter leren kennen. Iedere atleet 
betaalt voor zijn/haar deelname zelf een gedeelte, waarbij een 
minimale bijdrage vereist is. Natuurlijk draagt ook skiclub Rucphen 
Rens een warm hart toe en is er besloten om per lid een kleine 
bijdrage te sponsoren, wat neerkomt op een totaalbedrag van € 250  
(uitgaande van € 2,10 per lid, vanuit 119 leden). 
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Wil je als skiclublid een extra bedrag schenken, dan kan dit via de skiclub op bankrekeningnr. NL11 RABO 
0144 9264 90 ten name van Skiclub Rucphen, onder vermelding van ‘Rens Kazan 2022’. 
 
De Algemene Ledenvergadering werd gehouden op dinsdag 15 december om 20.00 uur en was beknopt en 
beperkt tot noodzakelijke informatie en mededelingen. Zie als bijlage de notulen.   
 
Tenslotte wensen we ieder fijne paasdagen & tot ziens! 
 
 
Met sportieve groet,  
Bestuur Skiclub Rucphen 
 
 
 


