
 

 

 

               
Beste leden, 
 
Helaas waren we door de nieuwe coronamaatregelen niet in staat om de ALV door te laten gaan. Deze 
plannen we graag op een later moment. U ontvangt hiervoor een uitnodiging via de mail.  
Tot op heden gaat het Sportief Skiën nog steeds door, behalve de donderdagavondtraining.  
 
Binnen het bestuur Skiclub zijn er 2 bestuursleden aangesteld als coronacoördinatoren. Heb je vragen of 
opmerkingen over de maatregelen vanuit de Skiclub omtrent Corona, neem dan contact met hen op. 
Myrian van Burik: secretaris@skiclub-rucphen.nl of tel.nr. 06 30 92 47 91 
Marina de Hoon: penningmeester@skiclub-rucphen.nl of telnr. 06 22 32 12 18 
 
De lidmaatschapspassen liggen dit seizoen niet klaar bij de receptie van SnowWorld Rucphen. We zijn gestart 
met het uitdelen van de passen tijdens de clubledenavond en de trainingen Sportief Skiën. De rest van de 
leden ontvangt de pas deze week per post. Bij de pas een begeleidend briefje (zie bijlage). 
Helaas annuleren we de clubledenavond op zaterdag 27 november as. Deze plannen we weer later in het 
seizoen. Ieder ontvangt steeds een uitnodiging voor de clubledenavonden per mail. 
 
Op zaterdag 4 december aansluitend aan de training Sportief Skiën van de jeugd, ontvangen de jeugdleden 
t/m 11 jaar een cadeautje van Sinterklaas.  
Zorg dat u/uw kind dit niet mist! 
Ook voor de andere leden wacht een lekkere traktatie. 
 
Het weekend van 6 en 7 november hebben er 6 licentieleden meegedaan aan het Nederlands jeugd 
kampioenschap/Nederlands kampioenschap. Het was weer een spannende wedstrijd en de jeugdleden 
hebben zich allen geweldig ingezet en hebben het leuk gehad. Via de facebookpagina van Skiclub Rucphen en 
NSkiV kunt u foto’s van dit evenement zien. 
 
De clubkampioenschappen kunnen dit seizoen helaas niet in december doorgaan. Dit heeft te maken met de 
huidige coronaperikelen en met de bezetting van de skibaan. We hopen de clubkampioenschappen volgend 
jaar te plannen.  
 
Na de laatste trainingen van het eerste blok Sportief skiën, zaterdag 11 december of vrijdag 17 december, 
bent u van harte welkom na de training bij DNA voor een drankje en een apfelstrüdel. 
Houdt u hierbij wel rekening met elkaar? (1,5 mtr. en mondkapje) 
 
Zodra er weer meer mag en kan, pakken we de draad graag verder weer samen op!  
Zorg goed voor elkaar en jezelf & blijf gezond!  
 
Met sportieve groet,  
Bestuur Skiclub Rucphen 
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Bijlage:  
 

 

 

Beste lid skiclub Rucphen, 

 

Hierbij ontvangt u uw nieuwe lidmaatschapspas Skiclub Rucphen, seizoen 2021-2022. 

 

U ziet dat er ook weer ‘knippen’ op de kaart staan; deze zijn dit seizoen alleen te gebruiken tijdens de 

clubledenavonden welke we organiseren. M.a.w. de gratis knippen voor vrij ski-uren bij SnowWorld 

vervallen.  

Het is voor SnowWorld en het bestuur van de skiclub organisatorisch niet meer mogelijk deze aan te 

bieden.  

 

De clubledenavonden worden dit seizoen georganiseerd op: 

Zaterdag 16 oktober 2021 

Zaterdag 27 november 2021 
Zaterdag 12 februari 2022 

Zaterdag 26 maart 2022 

 

U ontvangt voor iedere avond nog een reminder via een uitnodiging via mail.  

Graag opgave, met vermelding of je gebruik kan maken van een/je jaarkaart (onbeperkt of beperkt), via 

mail t.a.v. jeugd@skiclub-rucphen.nl. 

Introducees zijn welkom tegen gereduceerd tarief, voor nu is dit € 22,50 per 2 uur. 

 

Met sportieve groet,  

Bestuur Skiclub Rucphen 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


