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Het winterseizoen 2018-2019 en
de trainingen liggen al weer enige
tijd achter ons. Van de trainers
hebben wij begrepen dat iedereen
weer zijn beste beentje voor heeft
gezet en fit de winter uit is gekomen. In de wetenschap dat iedereen ook de komende maanden
weer op haar of zijn eigen wijze de
conditie op peil houdt wensen wij
jullie een goede zomer.

Ski-vereniging
Brabant Noord-Oost

Trainingen 2019-2020

Website van de Nederlandse Ski-vereniging:
www.wintersport.nl

Zomertraining
Voor de zomertraining buiten in Rosmalen was onvoldoende animo. Daarom
is besloten die geen doorgang te laten vinden.
Niet meer in Oss
Bij een inventarisatie voor het komende seizoen is gebleken dat een aantal
sporters in Oss er niet meer bij zal zijn. Daarmee zijn er voor de buitentraining in Oss niet meer voldoende leden. De overblijvende Osse sporters sluiten zich aan bij de trainingen in Vught.
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Trainers volgend seizoen
Het komende seizoen worden de trainingen in Vught gegeven door Eric, de
trainingen in Drunen door Kelsey en de binnentrainingen in Rosmalen door
Erwin. De vaste invaltrainers zijn Gerard en Sigrid (voor binnen).
Seizoen 2019-2020
Het nieuwe seizoen begint voor de binnentraining op 2 oktober. De buitentraining begint op 6 oktober met een gezamenlijke training in Vught, waarbij
ook de sporters en trainers uit Drunen en van de binnentraining in Rosmalen
van harte uitgenodigd zijn. Hierover komt nog nader bericht.
Aanmelden voor de trainingen
Via de website www.ski-brabant.nl kun je je weer aanmelden voor de trainingen van het komende seizoen. Graag zo spoedig mogelijk, uiterlijk voor 1
september aanstaande, in verband met de planning.

Gezamenlijke activiteiten
Het is de bedoeling om het komende seizoen buiten de trainingen andere
activiteiten voor alle leden aan te bieden. We beginnen met een ski-uitstapje
naar Snowworld in Landgraaf, op 2 november. Samen skiën/snowboarden en
samen een hapje eten. Reserveer de datum alvast!

Ski-Vereniging
Brabant Noord-Oost
Vooritter : Manuela van Schaijk-Böhm
Secretaris: Wiebe Wienbelt
Penningmeester: Martin Bezemer
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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.

Berichten van het bestuur
Afscheid Hans Meester
Hans Meester heeft per 1 april 2019 afscheid genomen als bestuurslid. Daar is intern in het bestuur aandacht aan geschonken. Daarbij is Hans van harte bedankt voor al zijn inspanningen voor onze vereniging de afgelopen jaren.
Samenstelling bestuur
Sinds 1 april bestaat het bestuur uit:
Manuela van Schaijk-Böhm, voorzitter
Wiebe Wienbelt, secretaris
Martin Bezemer, penningmeester
Daarnaast heeft Peter van der Bruggen zich bereid verklaard
het bestuur digitaal te ondersteunen, hij houdt de website bij en
zorgt voor de social media.
Doorlopend lidmaatschap
Het bestuur heeft besloten om ingaande het volgend seizoen de
structuur van de vereniging in lijn te brengen met wat er in de
statuten staat en wat gebruikelijk is. Voor bestaande leden
wordt het niet meer nodig om zich elk jaar opnieuw aan te melden voor dezelfde training. Iemand blijft lid en ingeschreven
voor dezelfde training, totdat hij/zij opzegt. Opzegging dient dan
te gebeuren vier weken vóór 1 april van elk jaar.

Nieuwe website NSkiV
Sinds afgelopen winter heeft de NSkiV een nieuwe website, waarbij wordt samengewerkt met een al enkele jaren bestaande website. Voor verenigingsinformatie vanuit de NSkiV, maar ook voor veel andere informatie over wintersport:
www.wintersport.nl

