
 

 

 

 

Beste leden, 
 
Het is weer tijd voor de eerste nieuwsbrief 2019! 
Het 2e blok Sportief Skiën zijn we weer gestart met groepen op zaterdag- en vrijdagochtend, maandag- en 
donderdagavond. …. WELKOM! voor de nieuwe leden. 
 
Ook ons bereikte het nieuws dat Skidôme wordt overgenomen door SnowWorld. We denken dat dit voor de 
kwaliteit van het skiën zeker positief kan zijn en zullen iedereen natuurlijk op de hoogte houden van 
ontwikkelingen wanneer die effect hebben op onze activiteiten.  
 
Dit jaar zijn we er snel bij! Op zondag 7 April vindt het jaarlijkse uitstapje, naar SnowWorld Landgraaf 
plaats. De opzet van vorig jaar, skiën incl. BBQ, is goed bevallen en dit bieden we dit jaar ook weer aan. In 
de bijlage is de uitnodiging toegevoegd en inschrijven kan via de website. 
 
In de ALV kwam dit jaar de vraag of er een 65+ tarief van het lidmaatschap geïntroduceerd kan worden. We 
hebben dit het eerste bestuursoverleg besproken en tot de conclusie gekomen om dit vooralsnog niet door 
te voeren, daar de contributies voor alle leden al jaren ongewijzigd  zijn en relatief laag zijn.  
 
De volgende nieuwsbrief ontvangt u na de carnavalsvakantie. Let op! Tijdens de carnavalsvakantie (dus 
zaterdag 2 maart t/m zaterdag 9 maart) zijn er geen trainingen Sportief Skiën. 
 
We plannen graag kort na de carnavalsvakantie nog een jeugdactiviteit, liefst aansluitend aan de 
zaterdagtraining. Ideeën en hulp bij de organisatie zijn welkom! Meld dit/je dan bij iemand van het bestuur, 
of via mail jeugd@skiclub-rucphen.nl. 
 
U heeft inmiddels ook een mail ontvangen met de toestemmingsverklaring voor het gebruik van 
beeldmateriaal. Het document is bij deze nieuwsbrief nogmaals toegevoegd en we hopen dat u dit formulier 
invult en inlevert, zodat ook wij als bestuur van skiclub Rucphen aan onze verplichtingen voldoen conform 
de privacywetgeving. Bij voorbaat dank. 
 
Wij wensen iedereen de komende tijd weer veel sneeuw-/skiplezier! 
 
Met sportieve groet,  
Bestuur Skiclub Rucphen 
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