Skivereniging Brabant Noord-Oost

Nieuwsbulletin september 2017

Trainingen Sneeuwfit seizoen 2017-2018
Website: www.ski-brabant.nl
Aanmelden
Seizoensopening zondag 1 oktober
Algemene ledenvergadering 8 oktober
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Introductie Ski-Vereniging

De Skivereniging Brabant Noord-Oost is actief om mensen uit de regio op een plezierige
manier sportief voor te bereiden op de inspanningen van een wintersportvakantie.
In een gezellige sfeer en in goed uitgeruste zaal (binnentraining) of een fraaie bosrijke
omgeving (buitentraining) werken we aan de conditie en spierversterking.
Onze deskundige trainers richten zich met hun trainingsopbouw ook op de
bewegingscoördinatie en het voorkomen van blessures.
In de week direct na de seizoensopening starten de trainingen weer. De locaties en
tijdstippen vindt u hieronder en op de website: www.ski-brabant.nl

Nieuwe leden nodig

Om een gezonde vereniging te blijven doet het bestuur een beroep op u. We hebben echt
nieuwe deelnemers aan de trainingen nodig om deze te kunnen blijven organiseren de
komende jaren. Afgelopen seizoen is het aantal deelnemers aan de buitentrainingen terug
gelopen.
Wellicht heeft u vrienden of kennissen die zich nog niet actief op de wintersportvakantie
voorbereiden (of iemand die wel een uurtje sporten kan gebruiken…). Neem gerust eens
iemand mee ter kennismaking met de trainingen en de gezellige sfeer in de groep.
Uiteraard kunnen ook niet-wintersporters meetrainen.
Op bladzijde 3 vindt u hiervoor een leuke promotieactie.

Overzicht Sneeuwfittrainingen 2017-2018
Code
ZT1
Code
BT2
BT3
BT4

Binnentraining

Locatie
Rosmalen, Gymzaal
Windkracht 5 Deltalaan 140
De Groote Wielen

Buitentraining

Locatie
Drunen, Herberg
De Drie Linden
Giersbergen 8
Oss, Geffense Plas,
Gielekespad 10
Strandpaviljoen
Vught, Brasserie 155
Loonsebaan 155

Dag

Tijd

Trainer

Woensdag

20.00-21.00 uur

Sigrid van Dijk

Dag
Zondag

Tijd
9.30-10.30 uur

Trainer
Inge Mathijssen

Zondag

10.00-11.00 uur

Gerard Bennik

Zondag

10.00-11.00 uur

Eric van Bakel

Contributie en trainingsgeld van oktober 2017 tot april 2018

Geen lid NSkiV
(Clublid)
€ 120,-

Lid NSkiV

Buitentraining

Clubcontributie en
training:
Totaal

Binnentraining

Totaal

€ 130,-

€ 100,-

Binnen én buiten

Totaal

€ 175,-

€ 145,-

€ 90,00

Aanmelden voor de trainingen via de website: www.ski-brabant.nl
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Betaling clubcontributie en trainingskosten
U wordt verzocht om zich via de website aan te melden voor de gekozen training(en):
Als u in de website: www.ski-brabant.nl in de rechterkolom op ‘aanmelden’ klikt, komt u direct bij
het digitale inschrijfformulier. Vergeet niet na het invullen van alle velden op de “Verzenden” knop
te klikken.

Naast het invullen van het aanmeldingsformulier op de website, graag vóór 1 oktober a.s.
het totaalbedrag overmaken op het bankrekeningnummer van Skivereniging Brabant
Noord-Oost van de Rabobank: NL78RABO0121111881.
Indien u lid bent van de NSkiV dient u uw lidnummer te vermelden.

Activiteitenkalender
Zondag 1 oktober 2017

Opening Sneeuwfit-seizoen op de eigen leslocatie.

Zondag 8 oktober 2017

We starten met een gezamenlijke buitentraining om 10.00 uur. Vanaf circa 11.15 uur start
de ALV (Algemene ledenvergadering) met een kopje koffie of thee.
Locatie: Strandpaviljoen, Gielekespad 10 (Geffense Plas) in Oss.
Alle leden zijn van harte uitgenodigd om hierbij te zijn.
Uiteraard is er voldoende gelegenheid iedereen weer te ontmoeten en de vakantieverhalen uit te wisselen.

Woensdag 4 oktober 2016

Eerste zaaltraining in Rosmalen (De Groote Wielen) Windkracht 5 om 20.00 uur.

Het bestuur van de vereniging bestaat uit:
Secretaris:
Hans Meester
Penningmeester: Martin Bezemer
PR en Activiteiten: Sigrid van Dijk

(073-6419167, email: info@ski-brabant.nl)
(06-38905253, email: Martin.Bezemer@planet.nl)
(073–6480700, email: S.r.van.dijk@home.nl)

Nieuw lid meegebracht? Kadootje voor U!
Wij nodigen u graag uit om een nieuw lid aan te brengen. Uiteraard is de
eerste keer dat hij of zij meedoet een gratis proefles. Indien blijkt dat u een
nieuw lid heeft meegenomen, en wij hebben de aanmelding en de kosten
voor het lidmaatschap en de trainingen ontvangen, geven wij u als
bedankje graag een cadeaubon. Daarnaast zorgt u er hiermee voor dat de
vereniging gezond blijft en we de trainingen kunnen blijven voortzetten.

Tot gauw op de eerste training of op de ledenvergadering
op 8 oktober.
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