
 

Zondag 8 oktober j.l. is na de gezamenlijke buitentraining in Oss formeel het  
nieuwe seizoen van start gegaan. Aansluitend aan de training vond de Algemene 
Ledenvergadering plaats. Het was goed te zien dat veel leden aanwezig waren.  

Naast het genot van een welverdiend kopje koffie met heerlijk appelgebak kon-
den de leden stemmen op een aantal voorstellen van het bestuur.  

De belangrijkste boodschap is: we doen er alles aan om een (financieel) gezonde 
vereniging te blijven die hopelijk nog vele jaren de leden met leuke trainingen kan 
helpen om gezond en fit te zijn én te blijven. 

Afscheid Peter Witlox als 
penningmeester 

Peter heeft met het toelichten 
van het afgelopen boekjaar 
afscheid genomen als bestuurs-
lid, na 11 jaar penningmeester-
schap. Uiteraard zijn we hem 
dankbaar voor alle tijd en ener-
gie die hij in de vereniging heeft 
gestoken. 

Het bestuur heeft hem tot erelid 
benoemd. Martin Bezemer 
neemt het financiële stokje van 
Peter over. 

Peter: nogmaals bedankt! 
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Voor de training op woensdag-
avond in Rosmalen zoeken wij 
een 

enthousiaste trainer/ster 

Sigrid verzorgt deze trainingen 
totdat er een nieuwe trainer is 
gevonden.   

Misschien kent één van jullie 
iemand die de training kan ver-
zorgen ? Wij zoeken bij voorkeur 
een gediplomeerde trainer (CIOS 
of ALO) met affiniteit met skiën/
wintersport. 

Meer informatie bij Sigrid van 
Dijk of Hans Meester via  

info@ski-brabant.nl 

Penningsmeester:  Martin Bezemer 
VZ en sekretaris:     Hans Meester 

PR en activiteiten:  Sigrid van Dijk 

E-mail:info@ski-brabant.nl 

Ski-Vereniging 
Brabant Noord-Oost 

 

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. 

 
Trainer gezocht 

 

sĞƌƐůĂŐ���>s����ϴ�ŽŬƚŽďĞƌ�ϮϬϭϳ 

ϭ͘ ,ĂŶƐ�DĞĞƐƚĞƌ�ŝƐ�ƚŽƚ�ǀŽŽƌǌŝƩĞƌ�ďĞŶŽĞŵĚ͘ 

Ϯ͘ WĞƚĞƌ�tŝƚůŽǆ�ŝƐ�ĂĨŐĞƚƌĞĚĞŶ͕�DĂƌƟŶ��ĞǌĞŵĞƌ�ŝƐ�ĂĂŶŐĞƚƌĞĚĞŶ�ĂůƐ�
ƉĞŶŶŝŶŐŵĞĞƐƚĞƌ͘ 

ϯ͘ &ŝŶĂŶĐŝĞĞů�ũĂĂƌǀĞƌƐůĂŐ�ϮϬϭϲͬϮϬϭϳ�ŝƐ�ŐŽĞĚŐĞŬĞƵƌĚ�ĚŽŽƌ�ĚĞ�ŬĂƐĐŽŵͲ
ŵŝƐƐŝĞ͘��ĞŐƌŽƟŶŐ�ϮϬϭϳͬϮϬϭϴ�ŐŽĞĚŐĞŬĞƵƌĚ�ĚŽŽƌ�ĚĞ�ůĞĚĞŶ͘��ĞŶŽͲ
ĚŝŐĚĞ�ĐŽŶƚƌŝďƵƟĞǀĞƌŚŽŐŝŶŐ�ŝƐ�ŐŽĞĚŐĞŬĞƵƌĚ͘ 

ϰ͘ >ĞĚĞŶǁĞƌĨĂĐƟĞƐ�ďĞƐƉƌŽŬĞŶ͖�ĚĞ�ďĞƐƚĞ�ƌĞĐůĂŵĞ�ŝƐ�ŶŽŐ�ĂůƟũĚ�ŵŽŶĚ-
ŽƉ-ŵŽŶĚ�ƌĞĐůĂŵĞ�ĚŽŽƌ�ĚĞ�ĞŝŐĞŶ�ůĞĚĞŶ͘�:Ğ�ŽŶƚǀĂŶŐƚ�ĞĞŶ�ŬĂĚŽďŽŶ�
ďŝũ�ŚĞƚ�ĂĂŶďƌĞŶŐĞŶ�ǀĂŶ�ĞĞŶ�ŶŝĞƵǁ�ůŝĚ͊��ƌ�ǌŝũŶ�ĚŝǀĞƌƐĞ�ŝŶŐĞǌŽŶĚĞŶ�
ĂƌƟŬĞůĞŶ�ŽǀĞƌ�ŽŶǌĞ�ƚƌĂŝŶŝŶŐĞŶ�ŝŶ�ƉůĂĂƚƐĞůŝũŬĞ�ǁĞĞŬďůĂĚĞŶ�ŐĞƉƵ-
ďůŝĐĞĞƌĚ͘�,ŽƉĞůŝũŬ�ǀŽůŐƚ�ŶŽŐ�ĞĞŶ�Ğ-ŵĂŝůŝŶŐ�ŝ͘Ɛ͘ŵ͘�ĚĞ�EĞĚĞƌůĂŶĚƐĞ�
^Ŭŝ-sĞƌĞŶŝŐŝŶŐ͘� 

ϱ͘ >ŝĚŵĂĂƚƐĐŚĂƉ�EĞĚĞƌůĂŶĚƐĞ�^Ŭŝ-sĞƌĞŶŝŐŝŶŐ͗�ǀŽŽƌ�Φ�ϯϱ͕-�ǁŽƌĚ�ũĞ�ůŝĚ�
;Φ�ϭϳ͕ϱϬ�ƉĞƌ�ŐĞǌŝŶƐůŝĚͿ͘�:Ğ�ŽŶƚǀĂŶŐƚ�ĚĂŶ�ŚĞƚ�^Ŭŝ-DĂŐĂǌŝŶĞ͕�ŬŽƌƟŶŐ�
ŽƉ�ĚĞ�ƚƌĂŝŶŝŶŐĞŶ�ďŝũ�ŽŶǌĞ�ǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐ�;Φ�ϯϬ͕-�Ɖ͘Ɖ͘�ƉĞƌ�ũĂĂƌͿ͕�ŬŽƌƟŶŐ�
ŽƉ�ƐŬŝ-ŚƵƵƌ�ĞŶ�ĚŝǀĞƌƐĞ�ƉƌŽĚƵĐƚĞŶͬĂĐƟĞƐ͘�:Ğ�ŚĞůƉƚ�ĚĂĂƌŶĂĂƐƚ�ŽŶǌĞ�
ǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐ�ĮŶĂŶĐŝĞĞů�ĚŽŽƌĚĂƚ�ĚĞ�EĞĚ͘�^Ŭŝ-sĞƌĞŶŝŐŝŶŐ�ĞĞŶ�ĞǆƚƌĂ�
ďŝũĚƌĂŐĞ�ƉĞƌ�ůŝĚ�ĂĂŶ�ŽŶǌĞ�ǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐ�ǀĞƌƐƚƌĞŬƚ͘��ĂĂƌŽŵ�ǀĞƌǌŽĞŬĞŶ�
ǁŝũ�ŽŶǌĞ�ůĞĚĞŶ�ĚŝĞ�ŶŽŐ�ŐĞĞŶ�ůŝĚ�ǌŝũŶ�ǀĂŶ�ĚĞ�EĞĚ͘�^Ŭŝ-sĞƌĞŶŝŐŝŶŐ�Žŵ�
ǌŝĐŚ�ǀŽŽƌ�ŚĞƚ�ůŝĚŵĂĂƚƐĐŚĂƉ�ĂĂŶ�ƚĞ�ŵĞůĚĞŶ͘ 

<ŽŵĞŶĚ�ƐĞŝǌŽĞŶ�
ǌĞƩĞŶ�ǁŝũ�ŽŶƐ�
ďĞƐƚĞ�ďĞĞŶƚũĞ�
ǁĞĞƌ�ǀŽŽƌ�������������������
ŽŶĚĞƌ�ůĞŝĚŝŶŐ�
ǀĂŶ͗ 

—х�sůŶƌ͘�� 

�ƌŝĐ͕� 

/ŶŐĞ�� 

'ĞƌĂƌĚ�ĞŶ���������������������������������������������������
^ŝŐƌŝĚ�;ĂĐŚƚĞƌ�ĚĞ�
ĐĂŵĞƌĂͿ  
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