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Zoals tijdens onze ALV toegelicht zijn wij als bestuur druk bezig onze
vereniging AVG-proof te maken. Aan de nieuwe AVG wet moet je aan vele
eisen voldoen om de privacy van je leden te waarborgen. Hierdoor zijn wij
verplicht alle leden, naast de eerdaags getekende handtekeningen lijst, nog
2 formulieren te laten ondertekenen m.b.t. jullie persoo nsgegevens.
Elk lid ontvangt binnenkort de formulieren en retourenveloppe per post .
Wij willen jullie vragen deze te tekenen en retour te sturen.
- Het tekenen van de verklaringen en retour sturen naar bijgevoegd adres
is verplicht als lid van onze vereniging. –
Indien er vragen of opmerkingen zijn over de AVG kunnen jullie terecht bij
Pieter Hooft of Robert Altena.

12- Dorpenloop 2019
13 april 2019 zal de 2 e editie zijn van de 12-dorpenloop.
Ons team is inmiddels aangemeld, echter zoeken wij nog 1 loper en 2
reserve lopers. Vanaf dit jaar is fietsen met de lopers niet meer
toegestaan maar aanmoedigen langs de weg is natuurlijk erg leuk.

Bestuur
Voorzitter
Pieter Hooft
Secretaris

Na afloop van de 12 dorpenloop zullen wij weer gaan eten bij
restaurant Aan Een. Ondanks dat het seizoen langer door gaat willen wij
dit blijven doen als soort van seizoens -afsluiting.
De vereniging zal de kosten van het buffet op zich nemen, de drankjes
en eventueel dessert zijn voor eigen rekening.

Robert Altena
Penningmeester

Opgeven voor dit buffet kan bij Karen Ballast via de app: 06 -30596163
of mailadres: communicatie@skiclubnop.nl

Joke de Wit
Activiteitencommissie
Danielle Slootman
PR & Communicatie
Karen Ballast

Meer informatie over de 12-dorpenloop is te vinden op:
www.avnop.nl/pages/134/Voorhuys-12-dorpenloop/
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Activiteitencommissie..
..vrijwilligers gezocht!
Jarenlang heeft Ria samen met Sjoukje en Marian vele activiteiten rondom
de feestdagen bedacht wat leidde tot een gezellig samenzijn. Sinds dit jaar
mag Danielle deze taak invullen en wij zoeken hierbij nog mensen die haar
zo nu en dan willen helpen bij het uitvoeren van de organisatie op de dagen
van de activiteit. Dit hoeft geen vaste taak voor deze persoon te worden
maar zo nu en dan helpen is fijn. Je hiervoor aanmelden kan bij het bestuur.

Agenda seizoen 2018 - 2019
20 april 2019

– Paasloop (gezamenlijke training vanaf ‘t Emelwerth)

27 april 2019

– Koningsloop

25 juni 2019

– Laatste binnen training

29 juni 2019

– Laatste buiten training

Verhinderd voor kantinedienst? Zorg graag zelf tijdig voor een vervang(st)er!
17 sept 2019

– 1 e binnen training seizoen ’19 – ‘20

21 sept 2019

– 1 e buiten training seizoen ’19 – ‘20

20 sept 2019

– Algemene leden vergadering

Summer-Ski  Kantinerooster XXL
Afgelopen zomer hebben enkele leden van onze vereniging op eigen
initiatief doorgelopen gedurende de zomermaanden. Het resultaat;
behoud van de conditie en gezellige ochtenden.
Het bestuur heeft naar aanleiding van deze ochtenden besloten om de
buitentraining te verlengen tot zaterdag 29 juni. De laatste binnen
trainingen zal 25 juni zijn. Inmiddels hebben alle leden zijn of haar
wens m.b.t. het doortrainen aan kunnen geve n aan Joke.
Doordat wij het seizoen verlengd hebben zal er een aangepast kantine
rooster komen voor de lopers die door gaan. Dit rooster zal het
kantinerooster XXL gaan heten en wordt per mail aan jullie gestuurd.

