Nieuwsbrief Skivereniging Brabant NO
Nieuwe deelnemers zaaltraining Rosmalen

4 december 2016

Interessante informatie:
Ledental dit jaar
stabiel.

Bij de eerste zaaltraining in Rosmalen (in de Groote Wielen, gymzaal Windkracht 5) verwelkomde de trainer al een
paar nieuwe deelnemers voor een proefles.
De proefles is goed bevallen en de groep telt inmiddels 7
nieuwe deelnemers. In totaal zijn er nu 19 deelnemers in
de groep, maar er kunnen er nog 5 bij. Dus neem gerust
iemand mee voor een proefles. Op onze website staat alle
informatie hierover.
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Bericht voor alle
nieuwe leden:
hartelijk welkom!

Website van de
Nederlandse Skivereniging:
www.wintersport.nl

Sneeuwfit in het
nieuws: artikel in
Stadsblad
‘s-Hertogenbosch
(6 september j.l.,
zie online archief)
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Kerstborrel 2016
Traditiegetrouw houdt de Skivereniging een kerstborrel. Dit
jaar zal deze plaatsvinden op :
Zondag 18 december

Kort verslag
jaarvergadering

2
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om 11.15 uur (na de gezamenlijke training)
bij Brasserie 155 te Vught
Graag sluiten we met jullie
allemaal het jaar gezellig af.

Korting voor onze leden
QWintersports in Rosmalen en Nuland biedt
onze leden exclusief 10% korting*.
Adressen:
Weidestraat 22
Rosmalen en
Kerkstraat 4 Nuland
Noem bij het afrekenen de code: Sneeuwfit
*niet in combinatie met andere acties

Ski-Vereniging
Brabant Noord-Oost
Penningsmeester: Peter Witlox
Secretaris: Hans Meester
PR en activiteiten: Sigrid van Dijk

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.

E-mail:info@ski-brabant.nl

Wij wensen alle leden en hun
dierbaren alvast fijne feestdagen
en een gezond en sportief 2017.
het bestuur

Bezoek ons op het web:
www.ski-brabant.nl

Seizoensopening
Op 2 oktober j.l. was de seizoensopening in Vught.
Hiernaast een actiefoto die is
gemaakt tijdens de training.
Daarna vond kort de ledenvergadering plaats. Hierin kwamen aan de orde:
-Jaarrekening (goedgekeurd)
-Acties om leden te werven
-Dank aan vorige secretaris
Marijke.
-Nieuwe penningmeester gezocht.
-Nieuwe website.

Training 2 oktober 2016 te Vught

Penningmeester gezocht
Dringend verzoek aan alle leden: we
zoeken een opvolger voor Peter Witlox.
Hij zal na afloop van dit seizoen zijn
taken als penningmeester neerleggen.
Heb je belangstelling hiervoor? Meld je
dan bij een bestuurslid. Uiteraard wordt
je goed ingewerkt.

