Nieuwsbrief november 2017

Er komt een nieuwe website!
We houden je op de hoogte!
www.skiclubnop.nl

Op zoek naar nieuwe
wandelaars bij Skiclub
Noordoostpolder
Afmeldingen trainingen
Het is wenselijk je minimaal 2 uur voorafgaande aan de training
af te melden bij Bert Kistemaker zodat Bert weet hoeveel leden
aanwezig zijn en hier op voor kan bereiden. Ook wanneer er
introducés mee willen trainen, graag even melden.
Telefoonnummer Bert: 06 – 20 96 83 31

Seizoen 2017-2018
Wat vliegt de tijd! Inmiddels zijn we al weer ruim een maand op
weg met de trainingen. Op 30 september heeft het bestuur met
17 aanwezige leden (wel een beetje weinig) een prima ALV
gehad. De activiteit kon door de regen niet door gaan maar dit
gaf ons de mogelijkheid de meegebrachte kleding uitgebreid
te bekijken en uitgebreid samen bij te kletsen. De pannenkoek
én het toetje smaakten heerlijk! Top geregeld Ria.
Inmiddels hebben wij in de bestuursvergadering besloten dat wij
2 keer per jaar elders op locatie gaan trainen in combinatie met
een gezellige afsluiting, dit zal zijn met de kerstloop 23
december en de seizoensafsluiting op 24 april.
TIP: Noteer de eindactiviteit vast in de agenda: 14 april 2018
i.c.m. de 11-dorpenloop. Meer informatie volgt t.z.t.

De afgelopen seizoenen is het
ledental van Skiclub
Noordoostpolder flink gestegen,
hier zij wij natuurlijk erg blij mee.
En… we zijn nog op zoek! En wel
naar sportieve wandelaars en/of
Nordic Walkers op zaterdag
ochtend.
Ken jij iemand die gek is op
wandelen, een praatje en een
kop koffie? We zouden het erg
leuk vinden als er nieuwe
mensen een ochtend mee
wandelen en daarna eventueel
wekelijks deel willen nemen aan
onze leuke club! Voor vragen
kan er altijd contact
opgenomen met één van de
bestuursleden.

Jouw mening telt!
Onze leden zijn belangrijk voor
ons. Wij luisteren graag naar jullie
mening en/of verbeterpunten.
Heb jij tips voor ons?
Wij waarderen jullie feedback!
Mailen kan naar
communicatie@skiclubnop.nl of
spreek ons aan bij de trainingen.
Vriendelijke groet,
Pieter Hooft, Robert Altena,
Joke Rasing, Ria Schutte
en Karen Ballast - Vries
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Alle leden hebben inmiddels de mogelijkheid gekregen om
kleding uit te zoeken, velen hebben hier gebruik van gemaakt en
er is een leuke lijst uit voortgekomen. De kleding is besteld, wordt
daarna gedrukt en dan kunnen we de bestelde kleding snel
overhandigen zodat er in gesport kan worden!

Rabobank Clubkas Campagne
Voor het derde jaar hebben wij mee mogen doen aan de
Rabobank Clubkas Campagne. We zijn trots en blij dat we kunnen
vertellen dat wij wederom een mooi bedrag hebben verdient met
jullie stemmen. Het is bedrag is dit jaar: € 253,39!
Wij willen alle stemmers hartelijk danken!

Activiteitencommissie & Kascommissie
Nieuwe commissieleden!
Vanaf komend seizoen zal Johan Visser zich als reserve
commissielid bij de kascommissie voegen, dank hier voor Johan!
Daniëlle Bobbink zal zich inzetten bij het organiseren van leuke
activiteiten! Alvast veel succes met hiermee!

Agenda van de activiteitencommissie:
Zaterdag 2 december:
Sinterklaas
Zaterdag 23 december:
Kerstloop – op locatie

www.skiclubnop.nl
Facturen seizoen
2017-2018
Het bestuur heeft in overleg met
de leden besloten het algehele
seizoen te verlengen met 1
maand. Dit betekent dat de
training standaard door gaat tot
en met 24 april. De verlenging
van de binnen training van mei
en juni is daarna een eigen
keuze. 14 april gaat de buiten
training niet door i.v.m. de 11dorpenloop, deze dag zullen wij
niet meerekenen in de kosten.
Zoals in ieder seizoen zal medio
december de factuur van de
trainingen via de mail verzonden
worden aan onze leden.
Leden kunnen hun wijzigingen
tot 20 november doorgegeven
worden aan onze
penningmeester Joke Rasing.

Zaterdag 30 december:
Oudjaarsloop – Oliebollen!
Zaterdag 6 januari:
Nieuwjaarsloop

Officiële uitnodigingen over de activiteiten zullen per mail
verstuurd worden. Op deze dagen zijn zowel de leden van de
binnen als de leden van buitentraining van harte welkom!

Een nieuwe website!
Zoals wellicht wel opgevallen is, is onze website redelijk verouderd.
Bepaalde programma’s werken niet zoals we graag willen. Wij
hebben als bestuur er voor gekozen dat er vanaf eind 2017 een
nieuwe website zal zijn, een vernieuwde, makkelijkere website
waar wij natuurlijk ook hopen op meerdere bezoekers.
Zodra de website online is, zullen wij dit aan jullie laten weten!

Volgende nieuwsbrief
Januari 2018
Karen Ballast-Vries
E: communicatie@skiclubnop.nl
T: 06 – 30 59 61 63
Volg ons op Facebook!
https://www.facebook.com/
Skiclubnop

Pagina 2 van 2

