September 2020

Nieuwsbrief
Beste leden,
Dit is weer de eerste nieuwsbrief van een gloednieuw seizoen 2020-2021! Ondanks de coronaperikelen
hebben we inmiddels een start gemaakt met de voorbereidingen van de activiteiten.
De leden die zich aangemeld hebben voor het Sportief Skiën hebben inmiddels hiervan een bevestiging gehad
inclusief een aantal richtlijnen en maatregelen rondom corona. Deze informatie is merendeel ook van
toepassing wanneer u vrij gaat skiën bij SnowWorld Rucphen en is ook te vinden op de website van Skiclub
Rucphen: Start blok 1 seizoen 2020-21 Sportief Skien
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 vanaf zaterdag 26 september weer voor u klaar bij de receptie van
SnowWorld Rucphen! Tot en met september kan je nog gebruik maken van de knippen voor 1 uur vrij skiën
seizoen 2019-2020. Let op, dat je dan wel je plaats op de baan reserveert.
Het seizoen voor de jeugdleden van skiclub Rucphen werd de afgelopen jaren afgetrapt met een skikamp. Dit
jaar gaat dit helaas niet door. Daarvoor in de plaats willen we de jeugd uitnodigen voor een sportieve dag op
zondag 13 september. Het is redelijk kort dag, dus noteer de data alvast in je agenda.
De (ouders/verzorgers van) Jeugdleden ontvangen apart een uitnodiging hiervoor via de mail.
Extra ledenvoordeel seizoen 2020-2021:
Op vertoon van uw lidmaatschapspas seizoen 2020-2021 van Skiclub Rucphen, ontvang je korting bij
Snowparts & Repatent Snowsport !!! De kortingen zijn niet geldig op actie- en uitverkoopartikelen.

Bij aankoop van ski’s, skischoenen en andere wintersportartikelen bij Snowparts ontvang je:
o 25% korting op het (bruto)aankoopbedrag.
Check de actuele openingstijden & beurslocaties via de website (www.snowparts.nl) & facebook.
Op aankopen bij Repatent Snowsport (www.repatent.nl) te Hoeven, ontvang je:
o 10% korting
o Variërend, tot 35% korting op overjarige hardware
Repatent Snowsport biedt ook een voordelig kindergroeiplan voor het skimateriaal van uw kind.

Tevens ontvangt u urenpassen bij SnowWorld tegen gereduceerd tarief!
Wilt u van de actuele aanbiedingen en nieuws vanuit SnowWorld op de hoogte blijven, schrijf u dan in voor
de nieuwsbrief: https://www.snowworld.com/rucphen/nl/inschrijven-nieuwsbrief-snowworld
Belangrijke data & data van diverse activiteiten kunt u nalezen op de nieuwe activiteitenkalender welke te
vinden is op de website. Deze is echter nu nog niet compleet/definitief omdat de organisatie van activiteiten
in deze toch wel rare tijd, minder voortvarend en snel verloopt. Wordt vervolgd…
Graag wensen wij u een heel gezellig, actief & sportief wintersportseizoen en we hopen u natuurlijk te
begroeten bij de activiteiten!

Met sportieve groet,
Bestuur Skiclub Rucphen

