
 

 

 

 
Beste leden, 
 
Eindelijk is het zover en mogen we de trainingen en activiteiten als vanouds organiseren.  
 
Allereerst nodigen we u uit voor de ALV op dinsdag 17 mei om 20.00 uur.  
U ontvangt de uitnodiging en de notulen van voorgaand jaar via een aparte mail. 
Misschien is de ALV een mooi moment voor u om te starten als bestuurslid, want we zijn nog steeds op  
zoek naar aanvulling/versterking van het bestuur! 
 
SAVE THE DATE!! Zaterdag 11 juni 
Meestal organiseren we in april, voor de schoolvakantie een uitje naar een andere sneeuwbaan. Dit jaar 
slaan we dit over. Ook hebben we besloten om de fietstocht, begin volgend seizoen, begin september te 
organiseren. Graag melden we de datum in de volgende nieuwsbrief. 
Daarvoor in de plaats nodigen we iedereen, van harte uit voor een middag bowlen en een afsluitend hapje 
eten bij Playdôme op zaterdag 11 juni. Dit start omstreeks 15.00 u. 
Binnenkort ontvangt u ook hiervoor de uitnodiging/reminder via de mail.  
 
Het 2e blok Sportief Skiën is bijna teneinde. Voor de donderdaggroep is vandaag, donderdag 14 april, de 
laatste training. De training van zaterdag 23 april is vervroegd, naar Paaszaterdag 16 april. De leden die 
deelnemen aan Sportief Skiën ontvingen hiervan al eerder bericht via de mail.  
 
We zijn het 2e blok een week later gestart en daarom bieden we de deelnemers van Sportief Skiën nog een 
extra training aan, na de meivakantie op zaterdag 14 mei. We zien jullie dan graag een laatste keer op de 
training, maar wanneer je die dag echt niet kan of niet meer wil deelnemen, meldt dit dan via 
jeugd@skiclub-rucphen. 
 
Nog een kleine opmerkingen voor m.n. de jeugd m.b.t. het gebruik van de lift bij SnowWorld: 
De lift wordt steeds van beneden tot helemaal boven genomen. Recht vooruit (niet slalommen), niet  
achterstevoren in de lift! & 1 persoon per schotel. 
 
Bijna iedereen maakt foto’s en filmpjes. Staan hier andere mensen op, dan kan dit hun privacy aantasten. 
Foto’s en filmpjes maken en publiceren mag daarom niet zomaar. Zodra mensen herkenbaar in beeld 
komen, zijn het persoonsgegevens. Dan geldt de privacywet. 
Ook de foto’s van activiteiten, evenementen, etc., die op onze website en op facebook staan worden 
beschouwd als persoonsgegevens. Wij beschouwen deze foto’s/dit beeldmateriaal als ‘gerechtvaardigd 
belang’ voor onze vereniging.  
Wij vragen voor de foto’s/beeldmateriaal van kinderen onder 16 jaar wel expliciet toestemming van de 
ouder(s)/voogd om te mogen worden gebruikt. 

April 2022 

Nieuwsbrief  



 

 

 
 
 
 
 
Graag vragen we de ouders, die dit nog niet hebben gedaan of die het formulier niet hebben ontvangen, om 
het formulier in de bijlage alsnog in te vullen en ondertekend mee te nemen naar de training of op te sturen 
(Skiclub Rucphen, p/a Madelieflaan 11, 4741 EZ Hoeven). Bij voorbaat dank! 
 
We wensen u hele fijne en gezellige paasdagen in Nederland of in een wintersportland! 
& zien jullie natuurlijk nog graag terug bij de ALV, de activiteiten die nog volgen dit seizoen en volgend 
seizoen. 
 
Met sportieve groet, 
 
Bestuur Skiclub Rucphen 

 


