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Zoals eerder aangekondigd zal Peter Witlox, na 11 jaar trouwe
dienst, zijn taken als penningmeester aan het einde van dit seizoen neerleggen. Wij zoeken dus een opvolger voor hem.
Interessante informatie:
Website van de
Nederlandse Skivereniging:
www.wintersport.nl
Alle nieuwbrieven
van onze vereniging staan ook op
onze website:
www.ski-brabant.nl

Wij doen met name een beroep op diegenen die al langer lid
zijn maar nog geen actieve bijdrage aan onze vereniging hebben geleverd. Wij zullen immers samen de vereniging moeten
‘onderhouden’.
Diepgaande kennis van financiële zaken is niet noodzakelijk.
De taken bestaan uit het betalen van rekeningen en salarissen gedurende het
seizoen. Daarnaast de opmaak van de jaaroverzichten aan het einde van het
seizoen en deelname aan bestuursvergaderingen. De gemiddelde tijdsbesteding
is circa 3 uur per week gedurende het seizoen en niets buiten het seizoen.
Voor nadere info kan je Peter Witlox benaderen (06-12041231). Aanmelden voor
de functie bij één van de bestuursleden.

Zonder penningmeester geen vereniging dus… meld je alsjeblieft aan.
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Winterse sferen tijdens de training in Oss (zondag 13 febr.’17)

Afsluiting seizoen 2016/2017
Gerard 65
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De laatste trainingen van dit
seizoen zijn op:
Woensdag 22 maart
(binnentraining)
Zondag 26 maart
(buitentraining)

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

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.

Penningsmeester: Peter Witlox
Secretaris: Hans Meester
PR en activiteiten: Sigrid van Dijk
E-mail:info@ski-brabant.nl

Gerard: gefeliciteerd met je 65e
verjaardag. Nog vele sportieve en
gezonde jaren gewenst!

Wij wensen alle leden een
sportieve en veilige wintersport.

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

Trainer gezocht
Voor de groep die op woensdagavond in Rosmalen traint zoeken
wij een
enthousiaste trainer.
Gerard verzorgt tijdelijk deze
lessen. Wij zoeken als bestuur al
een tijdje naar een opvolger.
Wie weet kent één van jullie iemand die de trainingen kan verzorgen ? Wij zoeken een gediplomeerde trainer (bij voorkeur
CIOS of ALO) met affiniteit met
skiën/wintersport.
Meer informatie bij Sigrid van
Dijk of Hans Meester via

info@ski-brabant.nl

Zaaltraining Rosmalen
8 februari j.l.

