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NIEUWSBRIEF 
 

4 september 2017 

 

 

Beste skiërs, ouders en trainers, 

Skischoenen gepast, ski’s geslepen en helm en handschoenen klaargelegd? Het nieuwe skiseizoen staat voor de 
deur en op woensdag 6 september a.s. beginnen we weer met de eerste trainingen. Wij hopen dat dit weer een 
mooi skiseizoen gaan worden. En dan niet alleen omdat we in het tweede deel van dit seizoen ons jubileum gaan 
vieren, maar vooral ook omdat we verwachten dat onze leden aan zoveel mogelijk wedstrijden deel gaan nemen.  
 
De trainingstijden van de woensdag zijn van 18.30 tot 19.30 uur voor iedereen van geboortejaar 2005 en jonger. 
Van 19.30 tot 20.30 uur voor iedereen met geboortejaar 2004 en ouder. 
 
Op vrijdag trainen de leden van geboortejaar 2005 en jonger van 18.30 tot 20.00 uur. Daarna (van 20.00 tot 
21.30 uur) trainen de leden met geboortejaar 2004 en ouder. 
Er is dus geen training meer op de zondag. 
 
Bij deze mail treffen jullie ook de jaarkalender aan. Onder voorbehoud van aanpassingen en wijzigingen, die 
zullen er nou eenmaal vast en zeker zijn, is dit de planning voor het komende jaar. Een erg drukke planning 
kunnen we wel stellen. Maar, zoals gebruikelijk, zullen wij uiteraard iedereen tijdig helpen herinneren aan alle 
activiteiten. 
 
Op onze site is al een groot deel van de nieuwe informatie te vinden. De moeite waard om weer even te bekijken. 
En kijk dan ook gelijk even op de Skiteam Markplaats pagina, dé plek voor vraag en aanbod van skimateriaal. 
 
Graag zien wij alle betrokkenen tijdens de informatie-avond aanstaande woensdag 6 september om 19.30 uur. 
En mocht je dan op de baan staan? Volg dan goed onze nieuwsbrieven en site, want daar staat ook alle 
informatie op. Óf je spreekt een van de bestuursleden even aan. Mag altijd! 
 
Belangrijke data 
 

- Woensdag 6 september – 1e woensdagtraining én informatie-avond (aanvang informatie-avond 19.30 
uur) 

- Vrijdag 8 september – 1e vrijdagtraining 
- Zondag 10 september – open dag Skicentrum Hoofddorp 
- Zaterdag 16 september – openingsfeest – SAVE THE DATE!! 
- Zaterdag 30 september – eerste puntenwedstrijd van het seizoen in Soesterberg 

 
Met vriendelijke groet, 
namens Skiteam Hoofddorp 
 
José van den Haak, 
secretaris. 
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p.s. Heb je je licentie al aangevraagd? Wij gaan ervan uit, dat al onze leden een licentie aanvragen bij de NSkiV, 
zodat altijd aan alle punten- en overige wedstrijden van de NSkiV meegedaan kan worden. Ieder jaar dient deze 
licentie opnieuw aangevraagd te worden en inmiddels is van de NSkiV het bericht ontvangen dat de licenties 
weer kunnen worden aangeschaft. De link om dit te doen is https://www.wintersport.nl/product/nationale-licentie-
ski/. 
Let op; bij aanvragen van de allereerste licentie dient een kopie van het legitimatiebewijs meegezonden te 
worden. 
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