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NIEUWSBRIEF 
 

25 januari 2018 

 

 

Beste skiërs, ouders en trainers, 

 

Het nieuwe jaar is begonnen en we gaan weer volle kracht vooruit. 

Het is erg fijn om te merken dat er veel ouders betrokken zijn bij het skiteam. Na afloop van de (goed bezochte) 
bijzondere ledenvergadering hebben wij met diverse ouders contact gehad over de vacatures bij het bestuur. 
Mooi is om te zien dat deze bijeenkomst wel weer een aantal nieuwe vrijwilligers heeft opgeleverd. Top! 

We hebben net onze eigen puntenwedstrijd achter de rug. Het was weer een mooie, en ook lange, dag, met 
wisselend succes voor onze racers. De afsluitende teamslalom, die uniek in Nederland is en alleen door Skiteam 
Hoofddorp wordt georganiseerd, was weer een groot succes. Wij hebben van andere team hier veel positieve 
reacties op gekregen. We houden hem erin. 

Komende weken staan er weer genoeg puntenwedstrijden op het programma. Extra aandacht vragen wij voor de 
puntenwedstrijd op zaterdag 17 februari in Bergschenhoek. Als je namelijk in maart (18 maart) mee gaat doen 
aan het NK, dan mag je die wedstrijd van de 17e februari eigenlijk niet missen.  

En ga je op 3 februari niet naar de puntenwedstrijd in Dousberg, dan is de baanwedstrijd op onze eigen baan 
misschien een optie om toch aan je skikilometers te werken… 

 
Het bestuur. 
 
 
HERINNERING 
Velen van jullie hebben de contributie voor dit seizoen al betaald, waarvoor dank! Maar nog niet iedereen is er in 
geslaagd dit te doen... Op 11 december heeft iedereen een mail ontvangen met de factuur. We verzoeken 
degenen die nog niet hebben betaald dat alstublieft zo snel mogelijk te doen. 
 
Is de mail in het decembergeweld onverhoopt verdwenen? Geen nood; stuur even een berichtje naar 
skiteamhoofddorp@gmail.com en we sturen hem nog een keer. 
 
 

1. Stand van zaken nieuwe bestuursleden 
 
De eerste stappen zijn gezet. Woensdagavond 24 januari jl. heeft het bestuur samen met 5 belangstellenden een 
overleg gehad over alle zaken rond het bestuurslidmaatschap. De kandidaten zullen de komende twee 
bestuursvergaderingen aanschuiven en in de loop van deze periode beslissen of zij zich verkiesbaar zullen 
stellen voor een bestuursfunctie. Wanneer dit het geval is, zullen zij zich uiteraard nog aan iedereen gaan 
vorostellen. 
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De verwachting is, dat wij medio april een ALV kunnen uitschrijven, waarbij de verkiezing uiteraard op de agenda 
komt te staan. 
 
 
 

2. Nieuws van de kledingcommissie 
 
Eind vorig jaar heeft het bestuur het voorstel van de kledingcommissie ontvangen. De kledingcommissie heeft 
samen met Karina van de Skiwinkel,  op basis van het wensenlijstje, diverse opties besproken. Er ligt nu een 
voorstel van een kwaliteitsmerk met een betaalbaar prijskaartje. 
Binnenkort komt een vertegenwoordiger nog langs om wat modellen te laten zien. Hierna neemt het bestuur en 
de kledingcommissie een besluit over de verschillende soorten (jas, softshell, etc.) en zullen we iedereen verder 
informeren. 
Nog eventjes geduld dus… 
 
 

3. Aanstaande baanwedstrijd bij het skicentrum op 3 februari a.s. 

 
Zaterdag 3 februari organiseert Skicentrum Hoofddorp weer een baanwedstrijd. Dit is een ‘open wedstrijd’ waarbij 
iedereen mee mag doen. Dus skiteamleden, happyteamleden, lessers, ouders, broertjes/zusjes en zelfs opa’s en 
oma’s. 
De wedstrijd gaat over 2 runs en afhankelijk van je niveau start je op het 2e of 3e plateau (Skiteamleden starten 
dus vanaf het 3e plateau). Na deze 2 runs is er nog een teamrun waarbij je een hindernisloop volgt. 
 
De baanwedstrijd start om 14.30 uur (startnummers halen), rond 18.00 uur is de prijsuitreiking. Deelname kost 10 
euro en de inschrijving is uiterlijk op woensdag 31 januari a.s. via de site van het skicentrum 
(https://skicentrumhoofddorp.nl/activiteiten/baanwedstrijd-03-02). Hier vind je ook meer informatie over de 
teamrun.  
 
  

4. Hulp bij de voorronde NK Schoolskien 
 
Op zaterdag 10 februari a.s. organiseert Skicentrum Hoofddorp een van de landelijke voorrondes voor het NK 
Schoolskien. Dit is altijd weer een bijzondere dag omdat dan veel nieuwe mensen kennismaken met ‘onze’ 
wedstrijdsport.  
Voor deze dag is nog wat extra hulp nodig, met name voor de begeleiding van de schoolteams op de baan bij 
b.v. verkennen. Namens het skicentrum doen wij hierbij een beroep op onze oudere skiteamleden!  Heb je zin om 
de leden van de toekomst te begeleiden? Geef je dan nu op bij Claudia van het skicentrum! 
 
 

5. Belangrijke data 
 

- Zaterdag 27 januari – NPWB in Soesterberg  
- Zaterdag 3 februari – NPWB in Dousberg 
- Zaterdag 3 februari – Baanwedstrijd bij Skicentrum Hoofddorp 
- Zaterdag 10 februari – Voorronde NK Schoolskien bij Skicentrum Hoofddorp 
- Zaterdag 17 februari – NPWB in Bergschenhoek 
- Zaterdag 10 maart – NPWB in Nieuwegein 
- Zondag 11 maart – NPWS in Zoetermeer 
- Zondag 18 maart – N(J)K in Bergschenhoek 
- Zaterdag 24 maart – Finale Kidscup in Hoofddorp 
- Zondag 25 maart – NPWB in Uden 
- Zaterdag 31 maart – NPWB in Huizen 

 
 

https://skicentrumhoofddorp.nl/activiteiten/baanwedstrijd-03-02
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Met vriendelijke groet, 
 
 
Bestuur Skiteam Hoofddorp. 


