
 

 

 

               
Beste leden, 
 
Hierbij de nieuwsbrief ter afsluiting van afgelopen seizoen en ter voorbereiding seizoen 2021/2022.  
Als bijlage de tarieven voor baantoegang Sportief Skiën/training en jaarkaarten.  
De tarieven gelden vanaf 1 september t/m 31 augustus.  
Zijn hierover nog vragen of opmerkingen, dan kan je mailen t.a.v. secretaris@skiclub-rucphen.nl of 
penningmeester@skiclub-rucphen.nl. 
 
We starten zaterdag 11 september (& donderdag 16 september) en vrijdag 17 september graag met de 
trainingen Sportief Skiën, waarvoor u zich kan aanmelden. Inmiddels is er ook een mail verstuurd vanuit de 
ledenadministratie door Debora, voor het aanmelden. Mocht je deze niet hebben ontvangen, dan horen we 
dit graag van je.  
De dagen en tijden van de trainingen blijven onveranderd, zoals vorig seizoen. Deze zijn ook vermeld op de 
startpagina van de website van Skiclub Rucphen. 
 
Bij de start van de trainingen en andere activiteiten volgen we als Skiclub Rucphen het actuele sportprotocol:  
https://nocnsf.nl/media/4535/protocol-verantwoord-sporten-v240721.pdf. 
 
Nogmaals herhaling bericht vanuit Nieuwsbrief april 2021: 
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. 
 
De laatste jeugdactiviteit was een gezellige ochtend bij het Pannehûske in Achtmaal, waar we met 3 groepen 
een spannende speurtocht in de vorm van een GPS-tocht hadden, afgesloten met een heerlijke pannenkoek.  
 
De volgende activiteit is de fietstocht welke we graag willen organiseren op zondagmiddag 12 september, 
indien mogelijk incl. buffet.  
Graag horen we vooraf of hier animo voor is en je hierbij aanwezig wilt zijn via een mailtje naar: 
jeugd@skiclub-rucphen.nl. Wegens (tijdelijke) problemen met de website graag via deze weg. 
 
Vorig jaar is het jeugdkamp bij SnowWorld Terneuzen of Landgraaf niet doorgegaan. Of we dit dit seizoen 
wel gaan of kunnen organiseren is nog niet duidelijk. De ouders van jeugdleden ontvangen t.z.t. een mail met 
uitnodiging van het kamp (wrs. in oktober) of extra skidag voor de jeugdleden. 
 
Tenslotte wensen we ieder een fijne zomer & tot ziens! 
 
 
Met sportieve groet,  
Bestuur Skiclub Rucphen 
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