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NIEUWSBRIEF 
 

9 maart 2018 

 

 

Beste skiërs, ouders en trainers, 

Hier een korte, snelle, update om jullie bij te praten over verschillende dingen. 

- Helaas is niet iedereen ongeschonden uit de – heerlijke – voorjaarsvakantie gekomen. Arjen onze 
trainer heeft zijn enkel gebroken en kan dit seizoen geen trainingen meer geven. Gelukkig hebben wij 
goede vervangers gevonden; Dani neemt de woensdagtrainingen van hem over en Mimi de 
vrijdagtrainingen. 

- Ook helaas heeft Arjen ons laten weten volgend jaar niet meer als hoofdtrainer inzetbaar te zijn voor het 
skiteam. Samen met de kandidaatbestuursleden zetten wij nu alle optie’s op een rijtje. Overigens zal 
Arjen nog wel steeds als trainer beschikbaar blijven. 

- De kandidaatbestuursleden gaan voortvarend van start en inmiddels hebben zij een aantal 
bestuursvergadering bijgewoond. Volgende week zullen zij zich verder voorstellen en geven zij een 
toelichting op hun ideeën over de invulling van de bestuursfuncties. 

- Ook volgende week krijgt iedereen de uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering van woensdag 
11 april a.s. (noteer in de agenda!). 

- Woensdag 28 maart a.s. (vanaf 18.30 uur) is de materialenavond van Skiwinkel Hoofddorp. Lees vooral 
op onze site de uitnodiging van Karina; voor nieuwe skischoenen zijn er dit jaar extra mogelijkheden!! 

- En, tijdens de materialenavond kan er ook gepast worden voor de nieuwe kleding. Meer info volgt! 
- Zaterdag 14 april sluiten we het seizoen af met de clubkampioenschappen én houden we gelijk het 

slotfeest. Bij deze mail de uitnodiging van de evenementencommissie. Let op; aanmelden voor de BBQ 
uiterlijk op 7 april a.s. 

- En wil je nog aan een wedstrijd meedoen, zoals aan de kidscup, vergeet je dan niet op te geven!! 
 

Het bestuur. 
 

  

Belangrijke data 
- 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 
- Woensdag 28 maart – materialenavond én passessie nieuwe teamwear 
- Zaterdag 31 maart – NPWB in Huizen 
- Zondag 8 april – NPWS in Zoetermeer 
- Woensdag 11 april – Algemene Ledenvergadering 
- Zaterdag 14 april – Clubkampioenschappen in Hoofddorp mét slotbarbecue!!  
- Zaterdag 14 en zondag 15 april – NJKS in Landgraaf 
- Zondag 22 april – NPWS in Spaarnwoude 
- Zondag 13 mei – NPWS in Zoetermeer 

http://skiteamhoofddorp.nl/materialenavond/
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- Zondag 27 mei – NPWS in Spaarnwoude 
 

 


