Nieuwsbrief december 2016

Volg ons op Facebook!
https://www.facebook.com/
Skiclubnop

Enthousiast over de
Skiclub? Deel je
ervaringen!

www.skiclubnop.nl
Algemene Leden Vergadering 2016
Op 16 september jl. heeft onze jaarlijkse ALV plaatsgevonden.
Dit keer op de vrijdagavond in plaats van zaterdag ochtend.
In de ledenvergadering werd er naast alle agenda punten zoals
de begroting, financiële stukken en de kascommissie stilgestaan
bij het afscheid van Redbad Sijtsma en Nelleke Groot-Wassink.
Mooie toespraken en bloemen volgden en we hadden ook nog
een verrassing; Redbad Sijtsma is benoemd tot lid van
verdienste binnen onze Skiclub Noordoostpolder. Nieuwe
bestuursleden zijn geïntroduceerd: Voorzitter Pieter Hooft en de
PR-Communicatie zal beheerd worden door Karen Ballast-Vries.
Na afloop van de vergadering was er de gelegenheid om
gezamenlijk te bowlen. Er waren hoge en lage scores maar de
gezelligheid was er niet minder om. Na een hapje en een
drankje kijkt het bestuur terug op een geslaagde avond.

Kantinediensten
Grote verandering dit seizoen is dat niet de bestuursleden maar
juist de leden van Skiclub Noordoostpolder beheer hebben over
de kantinediensten. Dit gaat tot op heden prima, wij danken
iedereen dan ook voor hun inzet op de zaterdagmorgen tot
zover.

Agenda activiteiten van Activiteitencommissie
Zaterdag 24 december 2016: Kerstloop
Zaterdag 31 december 2016: Oliebollenloop
Zaterdag 7 januari 2017:
Nieuwjaarsloop

Nodig een vriend, kennis of
buurvrouw uit voor een proefles
en maak andere net zo
enthousiast als jij zelf!
Bij het aangaan van een
lidmaatschap ontvangen jullie
beide een bon die te besteden
is bij Intersport Boomsma.
Opgeven voor een proef les of
afmelden voor een training kan
bij trainer Bert Kistemaker:
06-20968331
Als lid van de zaterdagochtend
buitentraining is het natuurlijk
ook mogelijk om eens mee te
trainen op de dinsdagavond of
andersom.

We zijn actief op zoek naar
hardlopers en/of
wandelaars voor de
zaterdagmorgen!

Volgende nieuwsbrief
Medio februari 2017
Karen Ballast-Vries
E: communicatie@skiclubnop.nl
T: 0630596163

Pagina 1 van 1

