
Nieuwsbrief Skivereniging Brabant NO 

 
www.ski-brabant.nl 

 

Facebookpagina: 

Ski-Vereniging Brabant Noord-Oost 

 
         Instagram: 

sneeuwfitbrabantno 

 

 

 

Website van de  
Nederlandse Ski Vereniging:  

www.wintersport.nl 

September 2021 Jaargang 6 nr. 1 

In dit nummer: 
 

Opening seizoen 1 

Corona-voorzieningen 1 
 

Contacten Vughtse 
IJsclub 

1 

Algemene Ledenver-
gadering 

2 

Nieuwe leden gezocht 2 

  

  

  

  

  

Opening van het seizoen 2021-2022 

Wij zijn blij dat het nieuwe seizoen kan beginnen zonder noemenswaardige coronabe-
perkingen.  
 
Op 3 oktober starten de buitentrainingen van Eric en Kelsey, op 6 oktober de binnen-
training van Erwin. 
 
Op 10 oktober is er een gezamenlijke buitentraining in Vught voor alle leden, ook de 
binnensporters, met aansluitend de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. 

Corona-voorzieningen 
Gelukkig zijn de afstandsbeperkingen voor zowel binnen- als buitensporten niet 
meer van toepassing. Voor de toepasselijke maatregelen is weer gekeken naar het 
Protocol Verantwoord Sporten van NOC-NSF.  Aan de hand daarvan zijn voor ons de 
volgende maatregelen van belang. 

Voor zowel de binnen- als de buitentraining geldt: 

•  Bij klachten: blijf thuis en laat je testen; als je klachten krijgt tijdens het 
 sporten: ga naar huis en laat je testen. 

•  Let op de hygiëneregels, zoals algemeen voorgeschreven 

Contacten met Vughtse IJsclub 
Naar aanleiding van suggesties in de vorige ALV zijn er contacten met het bestuur 
van de Vughtse IJsclub.  

Nagedacht wordt over enige vorm van samenwerking, waarover wij hopen in de ALV 
concrete informatie te kunnen geven. 



Wij blijven nieuwe leden zoeken! 
Het ledenaantal blijft nog steeds teruglopen. De twee coronaseizoenen hebben daarbij ook hun tol geëist.  

De buitentrainingsgroep Drunen heeft nog steeds net genoeg deelnemers. Ook de binnentrainingsgroep heeft inmiddels 
een kritische omvang bereikt.  

Wellicht heb je vrienden of kennissen die zich nog niet actief op de wintersportvakantie voorbereiden (of iemand die wel 
een uurtje sporten kan gebruiken…). Neem gerust eens iemand mee ter kennismaking met de trainingen en de gezelli-
ge sfeer in de groep. Uiteraard kunnen ook niet-wintersporters meetrainen.  

Wij nodigen je graag uit om een nieuw lid aan te brengen. Uiteraard is de eerste keer dat hij of zij meedoet een gratis 
proefles. Indien blijkt dat je een nieuw lid hebt meegenomen, en wij hebben de aanmelding en de kosten voor het lid-
maatschap en de trainingen ontvangen, geven wij als bedankje graag een cadeaubon. Daarnaast zorg je er hiermee 
voor dat de vereniging gezond blijft en we de trainingen kunnen blijven voortzetten. 

Voor de continuïteit van onze vereniging is het echt nodig dat het ledenaantal groeit. 
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De Sneeuwfit-trainingen zijn 
bedoeld om deelnemers van 
ieder niveau in een gezellige 
sfeer te laten werken aan een 
betere conditie en sterkere 
spieren.  
Dit onder leiding van een 
professionele, ervaren  
trainer. 

Verenigingsactiviteiten 

Algemene Ledenvergadering 
Op 10 oktober as hebben wij aansluitend aan een gezamenlijke buiten-
training de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.  
Plaats en tijdstip start training: 10.00 uur, parkeerplaats bij Boerderij-
De Loonsebaan, Loonsebaan 88 in Vught.  
 
Vanaf ongeveer 11.15 uur start de ALV, met koffie of thee (en taart) in 
Boerderij De Loonsebaan. 
 
De agenda voor de ALV wordt nog toegezonden. 
 
Een gezamenlijke training met Kerstborrel staat ook weer in de plan-
ning. 

Allemaal een goed, gezond 
en gezellig sportseizoen! 


