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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.
Interessante informatie:
Website van de
Nederlandse Skivereniging:
www.wintersport.nl

Naast het genot van een welverdiend kopje koffie met heerlijk appelgebak konden 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.

Facebookpagina:
Ski-vereniging
Brabant NoordOost

www.ski-brabant.nl
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Peter heeft met het toelichten
van het afgelopen boekjaar
afscheid genomen als bestuurslid, na 11 jaar penningmeesterschap. Uiteraard zijn we hem
dankbaar voor alle tijd en energie 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!

Ski-Vereniging
Brabant Noord-Oost
Penningsmeester: Martin Bezemer
VZ en sekretaris: Hans Meester
PR en activiteiten: Sigrid van Dijk

E-mail: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.
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Trainer gezocht
Voor de training op woensdagavond 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 verzorgen ? 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
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