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Opening van het seizoen
Traditiegetrouw was het de eerste week van oktober tijd om uit de zomerslaap te komen. 2 oktober startte de binnentraining van Erwin en op 6 oktober trapten de groepen met Kelsey en Eric
in Drunen en Vught af. Op 13 oktober volgde de gezamenlijke opening, in Vught, met aansluitend de Algemene Ledenvergadering, met gebak!

www.ski-brabant.nl

Foto’s kun je bekijken op https://vimeo.com/366136045

Facebookpagina:
Ski-Vereniging Brabant Noord-Oost

Instagram:
sneeuwfitbrabantno

Website van de
Nederlandse Ski Vereniging:

www.wintersport.nl
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Algemene Ledenvergadering
De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering is, zoals gebruikelijk, gehouden aansluitend
aan de gezamenlijke seizoensopening, Het volledige verslag van de Algemene Ledenvergadering tref je in deze nieuwsbrief aan.
In de vergadering is besloten dat het lidmaatschap van onze vereniging voortaan
doorloopt en dat je je niet elk jaar opnieuw hoeft op te geven. Je kunt het lidmaatschap opzeggen vóór 1 maart van elk jaar.

Aansluiting Oss bij Vught
Zoals al eerder aangekondigd is de trainingsgroep in Oss opgeheven. Er was met het
vertrek van een drietal leden niet meer voldoende draagvlak, er waren nog vijf sporters over. Vier van de vijf hebben zich aangesloten bij de trainingsgroep in Vught,
waar zij zich, zoals de redacteur gehoord heeft, meteen welkom voelden.

Ledenwerving
Dit seizoen zijn er gelukkig een paar nieuwe leden bijgekomen, maar de daling van
het ledental blijft aandacht vragen. Als je in je omgeving sportieve mensen treft die
geïnteresseerd zouden kunnen zijn, wijs ze dan op de mogelijkheid om vrijblijvend en
kosteloos eens een keertje mee te lopen en zo zelf te ervaren wat de sneeuwfittraining is.

Ski-Vereniging
Brabant Noord-Oost
Voorzitter:
Manuela van Schaijk
Secretaris:
Wiebe Wienbelt
Penningmeester: Martin Bezemer

E-mail:info@ski-brabant.nl

Verenigingsactiviteiten
Snowworld
Voor 9 november was er een ski-dagje in Landgraaf gepland. Vanwege
te geringe belangstelling is dit gecancelled. Volgend jaar nog eens
proberen?

Kustomaid
Op 14 december zal Bart van der Valk van Kustomaid ons van 8.30 tot
10.00 uur informeren over ski’s en skischoenen. Kerkwijk 49, 5258 KA
Berlicum. www.kustomaid.com
Interesse: meld je aan via info@ski-brabant.nl

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.

Instagram
Het is de bedoeling dat onze vereniging wat zichtbaarder is op social media. Wij proberen regelmatig iets te
plaatsen op Instagram: sneeuwfitbrabantno. Volg ons!

Kerstbijeenkomst
Onze gezamenlijke kerstbijeenkomst met training is dit jaar op 22 december.

Op een ander adres: Café-Restaurant Den Heuvel,
Loonsebaan 88, 5263 CP Vught.
Daar op de parkeerplaats verzamelen, om 10.00 starten we vanaf daar met de training. Aansluitend, vanaf
ongeveer 11.00 uur, gezellig de Kerstdagen inluiden.

Het bestuur wenst iedereen een gezellige Kerst en een goed, gezond en sportief 2020!

Verslag ALV Skivereniging Brabant Noord-Oost 13 oktober 2019
Aanwezig:

17 leden en twee trainers

Opening
De voorzitter, Manuela van Schaijk, opent de vergadering 11.20 uur met enkele mededelingen: de trainingsgroep in
Oss is opgeheven vanwege te geringe belangstelling, de trainingsgroep in Vught is uitgebreid met een aantal leden
vanuit Oss, het aantal deelnemers in de trainingsgroep Drunen is beperkt en kritisch en tenslotte hebben zich vier
nieuwe leden aangemeld.
Verslag van 21 oktober en 16 december 2019
Beide verslagen worden ongewijzigd vastgesteld door de ALV.
Financieel jaarverslag 2018-2019
De penningmeester, Martin Bezemer, geeft een toelichting op het jaarverslag: het is financieel een goed jaar geweest
met een nihil verlies van 8 euro en er zijn wat hogere kosten geweest vanwege een WA-verzekering en de website hosting.
Namens de Kascommissie doet Peter Witlox het woord: de uitgaven zijn goed verantwoord en de uitgaven voor de website zijn iets hoger. Hij stelt de ALV voor om de penningmeester decharge te verlenen. DE ALV neemt het advies van de
Kascommissie over.
Aanstelling nieuwe Kascommissie
Peter Witlox was voor een jaar benoemd als lid van de Kascommissie. Hij is bereid om nogmaals in de Kascommissie
te gaan zitten en stelt de ALV voor om hem voor onbepaalde tijd te benoemen. Peter van der Bruggen biedt zich ook
aan als lid van de Kascommissie. De ALV gaat akkoord met de benoeming van beide leden voor onbepaalde tijd.
Begroting 2019-2020
De begroting wordt goedgekeurd.
Doorlopend lidmaatschap en contributie
De voorzitter licht toe dat in de statuten staat dat leden een maand voor de afloop van het boekjaar (loopt tot 1 april)
moeten opzeggen anders loopt lidmaatschap automatisch door. In de praktijk wordt deze handelwijze niet gevolgd.
Contributiebetaling is soms lastig. Automatische incasso, dat wordt voorgesteld, is ook veel werk en kostbaar. Voorgesteld wordt om met tikkies te gaan werken. De ALV gaat hiermee akkoord. Het principe van doorlopend lidmaatschap
wordt door de ALV onderschreven.
Wat verder ter tafel komt
De volgende zaken komen aan de orde:
O Peter van der Bruggen heeft de website geactualiseerd;
O het gebruik van Instagram wordt aanbevolen
O de leden gaan ermee akkoord dat de foto’s die tijdens de training zijn gemaakt worden gebruikt door de vereni
ging op b.v. Instagram
O Facebook werkt (nog) niet voor de vereniging
O het gebruik van de media (kranten) kost veel geld
O de flyer van de vereniging is weggelegd bij verschillende sportzaken. Er zijn ook sportzaken, zoals De Wit in Schijn
del, die de flyer niet accepteren.
O op 9 november a.s. is een ski-uitje naar Snow-World gepland. Belangstellenden kunnen zich via de website opge
ven. (naschrift: vanwege het beperkte aantal aanmeldingen is het uitje niet doorgegaan)
O Kustomaid, een bedrijf in Berlicum dat skischoenen aanmeet en veel kennis heeft van skimateriaal, is bereid een
presentatie daarover te geven. Leden kunnen hun belangstelling kenbaar maken via de website.
De voorzitter sluit 12.20 uur de vergadering.

