NIEUWSBRIEF
21 juli 2017

Beste skiërs, ouders en trainers,
Zijn we nog op tijd? Nog net niet richting het vakantie-adres? Mooi! In deze nieuwsbrief dan nog even snel de
belangrijkste punten en data voor het komende seizoen. En natuurlijk ook gelijk het verslag van de
laatstgehouden algemene ledenvergadering.
Wij wensen iedereen een heel plezierige én fijne vakantie toe. En graag tot woensdag 6 september a.s. bij de
eerste woensdagtraining óf bij de informatie-avond (aanvang 19.30 uur).
1. Verslag Algemene Ledenvergadering van 31 mei jl.
Bij deze nieuwsbrief treffen jullie het verslag aan van de ALV. Belangrijkste aandachtspunten uit dit verslag zijn:
 Nog vóór het begin van het nieuwe seizoen zullen wij meer informatie geven over de maandagtrainingen
 De trainingen op zondag komen te vervallen; alle leden gaan trainen op de vrijdag
 Er heeft een taakwisseling binnen het bestuur plaatsgevonden. José is nu secretaris, Ellen is algemeen
bestuurslid.
 In het jaar 2018 heeft zowel het skicentrum als het skiteam een jubileum te vieren.
 Het voorstel voor het slapend lidmaatschap is aangenomen.
 De indeling van de trainingsgroepen wordt op de eerste woens- en vrijdag bekend gemaakt
 Na het komende seizoen zijn er 3 bestuursvacatures. Belangstellenden kunnen zich nu al melden.
 Wij zijn op zoek naar 2 leden voor de kledingcommissie, bijvoorkeur 1 vader en 1 moeder.
 Voor de kascommissie worden 2 nieuwe leden gezocht
Uitgebreidere informatie over deze punten is te vinden in het verslag.
2. Jubileum
In het jaar 2018 zal zowel het skicentrum (40 jaar) als het skiteam (15 jaar) jubileren. Hiervoor hebben wij bij de
Nederlandse Skivereniging (NSkiV) een ‘grote’ wedstrijd aangevraagd, namelijk de finale van de Kids Cup, én
deze ook toegewezen gekregen. Met name de motivatie van de NSkiV bij deze toewijzing heeft ons extra blij
gemaakt. Behalve dat wij het jubileum te vieren hebben, hebben wij deze wedstrijd ook vooral ook ‘verdiend’ door
de goede ervaringen met onze wedstrijden in de afgelopen jaren. Een mooi compliment voor alle vrijwilligers die
ooit betrokken zijn geweest bij een wedstrijd.
Deze finale van de Kids Cup is op 24 maart 2018. Wij zullen in het komende seizoen meer informatie geven over
deze speciale wedstrijd.
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3. Enquête
Uit de ingevulde enquêtes is al een goed beeld zichtbaar van de mening van onze leden, maar nog niet iedereen
heeft deze ingevuld. Daarom nog een oproep; laat je horen en vul de enquete in! Klik hiervoor op deze link. Let
op; per IP-adres is deze link slechts eenmaal bruikbaar.
https://www.survio.com/survey/d/P6A1J7H8I0B3X9N1E
4. Licenties
Wij gaan ervan uit, dat al onze leden een licentie aanvragen bij de NSkiV, zodat altijd ook 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 eerste licentie dient een kopie van het legitimatiebewijs meegezonden te worden.
5. Kalender komend seizoen
Helaas is de kalender voor het komende seizoen nog niet vastgesteld. Er zitten nog wat vragen/wisselingen aan
te komen, vandaar dat wij deze ook nog niet publiceren. In ieder geval staan hieronder de belangrijkste data op
korte termijn. Mocht je willen weten of er op een specifieke datum in het komende seizoen een wedstrijd staat
gepland, dan kan je ook vast kijken op de site van de NSkiV. Let op; het kan zijn dat ook deze data nog wijzigen!!
https://www.nederlandseskivereniging.nl/OWR/

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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