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NIEUWSBRIEF 
 

16 november 2016 

Beste skiërs, ouders en trainers, 

Vandaag een nieuwsbrief met vooral ‘reminders’. 
 
 

1. Algemene ledenvergadering op donderdag 17 november a.s. 
 

Donderdag 17 november (morgen dus) is de ALV. De uitnodiging is al verzonden, bij deze mail nogmaals de 
agenda en de verslagen van de laatste twee ALV’s. Aanvang is om 20.00 uur en de vergadering vindt plaats bij 
het Tenniscentrum op het Arnolduspark. 
Ben je aanwezig, laat het ons dan even weten. 
 
 

2. Inhaaltrainingen 
 
Komend weekend zijn de eerste inhaaltrainingen van dit seizoen. Op vrijdag 18 november a.s. (om 18.30 uur) 
kan er ingehaald worden voor de gemiste lessen op zondag. Op zondag 20 november (om 15.30 uur) kan er 
ingehaald worden voor gemiste lessen op vrijdag.  
Wil jij een les inhalen, dan moet je dat doorgeven via de balie van het skicentrum of via skibook. Geef het wel 
door, want dan kunnen er voldoende trainers worden ingeroosterd. 
 
 

3. 2e hands beurs 
 
Ook komend weekend staat de 2e hands beurs gepland van de Skiwinkel Hoofddorp. Zaterdag is dit van 09.00 tot 
17.00 uur, zondag van 09.00 tot 16.00 uur. Heb je nog artikelen die je wilt verkopen, dan kan je deze vandaag 
(tussen 10.00 en 20.00 uur) of a.s. vrijdag (tussen 10.00 en 16.00 uur) indienen. Kijk even op de site van de 
Skiwinkel (http://www.skiwinkelhoofddorp.nl/2dehands-beurs-skicentrum-hoofddorp/2e-hands-beurs) voor de 
voorwaarden.  
Bij deze verkoop zijn ook altijd wedstrijdgerelateerde artikelen te vinden. Denk hierbij aan beenkappen, stokken 
met kappen, etc. 
 
 

4. Belangrijke data 
 
- Donderdag 17 november – Algemene Leden Vergadering (aanvang 20.00 uur) 
- Vrijdag 18 november – inhaaltraining voor zondag-skiërs (aanvang 18.30 uur) 
- Zaterdag 19 november – NPWB in Dordrecht 
- Zondag 20 november – inhaaltraining voor vrijdag-skiërs (aanvang 15.30 uur) 
- Zaterdag 26 november – KidsCup Baan in Bergschenhoek  
- Zondag 27 november – NPWB in Bergen (mét begeleiding) 
- Zaterdag 10 december – NPWB in Huizen – De Tripple (let op; geen begeleiding) 
- Zaterdag 17 december – NPWB in Bergschenhoek 
- Zondag 18 december – verplaatste training van vrijdag 23 december (aanvang 15.30 uur) 
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Aanmelden voor een NPW is altijd uiterlijk 1 week voor de wedstrijddatum via onze eigen PWS 
(pwsskiteamhoofddorp@gmail.com). De afkorting NPWB staat voor Nationale Punten Wedstrijd Baan, NPWS 
staat voor Nationale Punten Wedstrijd Sneeuw. 
Aanmelden voor de baanwedstrijd kan bij de receptie van het skicentrum. 
Aanmelden voor de KidsCup en N(J)K is rechtstreeks bij de Nederlandse Ski Vereniging. 
Aanmelden voor een inhaaltraining (en ook afmelden voor een training) kan via het skicentrum of via Skibook/ 
 
Heb je een vraag of wil je meer informatie? Spreek ons aan bij een training of stuur een mail 
naar skiteamhoofddorp@gmail.com 
 
Met vriendelijke groet, 
namens Skiteam Hoofddorp 
 
Ellen Vierveijzer / José van den Haak, 
secretaris / bestuurslid. 
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