
Op 3 oktober zijn we van start gegaan met de 

binnentraining  en op 7 oktober met de bui-

tentrainingen. Je kunt zeggen dat we al een 

goede warming up hadden gehad voor de 

gezamenlijke training  op 21 oktober  in Oss 

als officiële seizoensopening . De training 

onder de bezielende leiding van Eric van 

Bakel werd zeer gewaardeerd. Ons lid Frank 

van Schaijk heeft een leuke muzikaal omlijs-

te diaserie gemaakt van de training. Te zien 

op onze facebookpagina en via https://

vimeo.com/296456018 
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Algemene Ledenvergadering  

Aansluitend aan de gezamenlijke training op 21 oktober is de Algemene Ledenverga-

dering gehouden.  Sigrid van Dijk is afgetreden  als bestuurslid. Sigrid, nogmaals har-

telijk bedankt voor je inzet.  Manuela van Schaijk vult de vacature van Sigrid op.  

Onze voorzitter/secretaris Hans Meester mag helaas om medische redenen de gelief-

de skisport niet meer beoefenen en ook de sneeuwfittrainingen zijn verboden ver-

klaard. Hans blijft beschikbaar in het bestuur totdat een nieuw bestuurslid is be-

noemd. Een oude bekende keert terug, weliswaar niet als bestuurslid, maar als  

“controleur”. Fijn dat Peter  Witlox de kascommissie wil bemannen. Het volledige ver-

slag van de Algemene Ledenvergadering  tref je als bijlage aan. 

 

Trainers gevonden 

Niet alleen Sigrid en Inge stopten na het vorige seizoen als trainers . Na vele vele 

jaren met nimmer aflatend enthousiasme de Osse groep sneeuwfit te hebben gehou-

den, nam Gerard helaas ook afscheid als  trainer. Maar top dat Sigrid als inval trainer 

voor de binnentraining beschikbaar blijft en Gerard als invaller voor de buitentrainin-

gen op alle drie de locaties. In Rosmalen nam Erwin Kappen de trainingen die Sigrid 

gaf er bij. Voor de twee buitentrainingen vonden we enthousiaste  nieuwe  trainers . 

Bruce Korthout voor Oss en voor Drunen Kelsey Severins. Omdat Bruce door wed-

strijdverplichtingen vanaf januari verhinderd is, zal Jilles Teunis tot einde seizoen de 

trainingen in Oss verzorgen.  

 

Ledenwerving 

We hebben dit seizoen een paar nieuwe leden van harte kunnen verwelkomen, maar 

ook zijn er leden af gevallen. Per saldo is het ledental de laatste jaren afgenomen 

ondanks ledenwerfacties als stukjes in kranten, gratis proeftraining, acties in sportza-

ken en uiteraard de werving door leden zelf bij sportieve vrienden, familie, buren en 

kennissen.   

Als iemand nog ideeën heeft voor ledenwerfacties: die zijn van harte welkom op   

manuelavs@kpnmail.nl. 

 



Kerstbijeenkomst 

Allemaal van harte uitgenodigd op 16 december. 

Om 10.00 uur starten we met een gezamenlijke training in Vught,  bij 

Loonsebaan 155. Aansluitend, ongeveer 11.15 uur, een korte inge-

laste Algemene Ledenvergadering. Agendapunt: voordracht en be-

noeming van Wiebe Wienbelt als nieuw bestuurslid. 

Daarna  koffie met iets lekkers, en dan op weg naar 2019. 

VZ en secretaris:     Hans Meester 

Penningmeester:  Martin Bezemer 

PR en activiteiten:  Manuela van Schaijk  

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. 

 

Zomertrainingen 
 

Zoals op de Algemene Ledenvergadering aangekondigd zal als 

daarvoor voldoende interesse bestaat een trainingsgroep wor-

den gevormd die ook van april tot en met september doortraint. 

Erwin en Bruce hebben aangeboden de trainingen te verzorgen. 

Zodra bekend is of er voldoende interesse is zal dit verder inge-

vuld worden. Interesse: geef je VOOR 1 MAART 2019 op via in-

fo@ski-brabant.nl. 

Het bestuur wenst iedereen een gezellige Kerst en een goed, gezond en sportief 2019! 



Verslag ALV Skivereniging Brabant Noord-Oost 21-10-2018 

 

1. Het verslag van de ALV van 8-10-2017 wordt ongewijzigd vastgesteld. Het verslag van vandaag 

zal worden opgenomen in de eerstkomende nieuwsbrief. 

2. De kascommissie heeft de vergadering voorgesteld akkoord te gaan met het financieel jaarver-

slag. De ALV neemt het voorstel over en dechargeert de penningmeester.  

3. De voorzitter deelt mee dat Sigrid van Dijk aftreedt als bestuurslid. De vergadering spreekt 

dank uit voor de door Sigrid betoonde inzet.  De ALV is akkoord met de benoeming van Manue-

la van Schaijk als bestuurslid. 

4. Aan de hand van de begroting licht de penningmeester toe waarom de contributie wordt ver-

hoogd. Uit de enquête van februari 2018 is gebleken dat de meeste leden op dezelfde locatie 

willen blijven trainen en geen samenvoeging willen, hoewel een contributieverhoging dan on-

vermijdelijk is.  Het bestuur heeft hierover gerapporteerd aan de leden van de buitentrainingen 

(28-3-2018). Daarbij is al aangekondigd dat een verhoging van de contributie daarmee nood-

zakelijk zou zijn. 

De ALV vraagt het bestuur om een contributieverhoging voortaan ook in het nieuwsbulletin aan 

te kondigen. Het bestuur geeft aan met deze wens van de ALV rekening te zullen houden. De 

ALV gaat akkoord met de begroting en de contributieverhoging. 

5. Peter Witlox volgt Manuela van Schaijk op als lid van de  kascommissie. De ALV gaat hiermee 

akkoord. 

6. Om medische redenen kan Hans Meester niet meer meetrainen. Een bestuurslid moet echter 

lid van de vereniging zijn. Hij blijft nog aan als bestuurslid  uiterlijk tot 1 april, zodat er tijd is om 

een nieuw bestuurslid te zoeken. Leden van de vereniging worden opgeroepen zich te melden. 

Peter Witlox doet een dringend beroep op de leden die al jaren met veel plezier  meetrainen. In 

een kleine vereniging moet zij ook een bijdrage leveren om te zorgen dat de vereniging kan blij-

ven bestaan. ALV gaat akkoord met het aanhouden van Hans als bestuurslid, ondanks dat hij 

geen lid is van de vereniging, tot uiterlijk 1-4-2019. 

7. Zomertrainingen: Het bestuur heeft het initiatief genomen om ook een trainingsgroep in de zo-

mer te vormen. Het bestuur hoopt hiermee een nieuwe doelgroep aan te spreken. Via de site 

hebben tot nu toe 3 bestaande leden  zich aangemeld en 7 hebben gemeld dit te overwegen. 

Bruce Korthout en Erwin Kappen hebben aangegeven dat zij kandidaat zijn om deze trainingen 

te geven.   De ALV steunt dit initiatief.  

De ALV vraagt aan het bestuur om te bekijken of op 1 september ipv  op 1 oktober kan worden 

begonnen met de wintertraining. Dit zal uiteraard in overleg gaan met de trainers daar zij eer-

der beschikbaar dienen te zijn. Het bestuur zal dit onderzoeken. 

8. Manuela wijst erop dat tijdens de training en deze vergadering foto’s zijn gemaakt die kunnen 

worden gebruikt op de website of andere publicaties van de vereniging. Mensen die daar be-

zwaar tegen hebben, kunnen dit kenbaar maken. Niemand maakt hiertegen bezwaar.  

9. Peter van der Bruggen vraagt of er in het kader van de enquête van februari 2018 nog sugges-

ties zijn ontvangen om meer leden te werven en wat daarmee gedaan is. De voorzitter ant-

woordt dat in het bijzonder door Peter een flink aantal suggesties zijn gedaan die in het be-

stuur zijn besproken. Daar is een verslag van. Hij zal dat aan Peter toesturen. 

10. De vergadering wordt gesloten zonder verdere vragen/opmerkingen  van de leden 


