
 

 

 

    
Beste leden, 
 
Hierbij de eerste nieuwsbrief van een gloednieuw seizoen 2018-2019!  
Allereerst heten we onze nieuwe leden van harte welkom en wensen iedereen veel plezier bij het Sportief 
Skiën en andere clubactiviteiten. 
Uw lidmaatschapspas ligt vanaf zaterdag 22 september voor u klaar bij de receptie van Skidôme! Het 
weekend van de Open Dagen kunt u de pas ophalen bij de stand van Skiclub Rucphen. 
Dit geldt natuurlijk ook voor onze ‘oude’ leden en ook voor deze leden weer volop nieuws via de nieuwsbrief.  
 
Als vereniging hechten ook wij veel waarde aan de privacy van uw persoonsgegevens. Om deze reden 
versturen we nooit zomaar lijsten met meer gegevens dan nodig en hebben wij al jaren de nodige 
beveiligingsmaatregelen. 
In het kader van de nieuwe wetgeving hebben wij ons beleid hieromtrent transparanter gemaakt. Hiervoor 
hebben wij op de website een privacybeleid toegevoegd, waarin wij aangeven hoe wij met uw gegevens 
omgaan en welke rechten u heeft. 
Ook de foto’s van evenementen e.d. die op onze website en op facebook staan worden beschouwd als 
persoonsgegevens. Wij beschouwen deze foto’s als “gerechtvaardigd belang” voor onze vereniging. 
Hieronder valt namelijk publicatie voor verslaggeving van wedstrijden of activiteiten. Wij vragen voor de 
foto’s van kinderen onder 16 jaar wel expliciet toestemming van de ouders/voogd om te mogen worden 
gebruikt.  
 
We starten zaterdag 8 september met de trainingen Sportief Skiën op zaterdag, met de trainers Lotte/Nienke, 
Dylan, Dave, Marcel & Sander voor de jeugd en Cor & Ruud als trainers voor de volwassenengroepen. De 
trainingen op vrijdag starten op 21 september! We zijn ontzettend blij dat hier zoveel fanatieke en 
enthousiaste leden aan deelnemen! 
We vinden het erg jammer dat we nog geen nieuwe trainer hebben gevonden voor de trainingen op vrijdag. 
We starten het eerste blok met Cor als trainer. 
In juli hebben de leden die deelnemen aan het Sportief Skiën in de jeugdgroepen bij Dave en Marcel en de 
licentieleden een infomail ontvangen over wijzigingen van de trainingen vanwege nieuwe pisteregels (zie 
deze mail nogmaals toegevoegd als bijlage). Heb je hierover vragen? mail of bel dan met Dave Gommers 
(0165 53 51 07). 
De training voor de licentieleden op maandag (van Rutger) start op maandag 10 september en de 
donderdagtraining start, na het jeugd-skikamp, op donderdag 20 september. 
 
Tenslotte wil ik u er op attent maken dat de clubpassen (20-uurspas & jaarpas 1 of 2 locaties) enkel via de 
skiclub, dus via een mail t.a.v. de penningmeester te bestellen zijn. NIET bij de medewerkers aan de receptie 
van Skidôme. Hier kunt u enkel de pas afhalen, NADAT u deze heeft voldaan per overschrijving t.a.v. Skiclub 
Rucphen (hiervoor ontvangt u een betalingsverzoek/factuur)! 
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@ Licentieleden: denk eraan! Bestel tijdig je wedstrijdlicentie bij de Nederlandse Skivereniging. 
Heb jij, of je zoon/dochter ook interesse in het skiën van wedstrijden? Neem eens een kijkje op de website van 
de Nederlandse skivereniging of vraag meer informatie hierover of over de slalomtrainingen via Myrian van 
Burik. 
   
Op zaterdag 29 en zondag 30 september worden de Open Dagen bij Skidôme Rucphen weer georganiseerd en 
tevens de Wintersportbeurs vanuit Skiclub Rucphen. 
Graag bieden wij u de mogelijkheid om uw gebruikte wintersportkleding, -schoenen & ski’s in te leveren op 
donderdagavond 27 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.  
Uw, niet verkochte, spullen kunt u zondag 1 oktober tussen 16.00 en 17.00 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 of Marina de Hoon.  
 
Wilt u nog beter op de hoogte blijven van activiteiten van de skiclub en de Open Dagen en andere info vanuit 
Skidôme; dit kan via facebook!  
 
De activiteitenkalender voor volgend seizoen is nog niet helemaal definitief. Zodra dit wel het geval is vindt u 
deze terug op de website en zal ik u hierop attent maken via een klein kattebelletje via de mail. 
 
 
Met sportieve groet,  
Bestuur Skiclub Rucphen 
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