NIEUWSBRIEF
19 februari 2018

Beste skiërs, ouders en trainers,
Wij hebben goed nieuws. Na de oproep in onze laatste ledenvergadering hebben zich een aantal enthousiaste en
betrokken ouders gemeld om meer informatie te krijgen over een eventuele bestuursfunctie. Het doet ons goed
om hier te kunnen aankondigen dat er vijf personen zijn die zich officieel kandidaat willen stellen. Dit zijn Esther
(moeder Nadia), Mariel (moeder Mila en Luna), Johan (vader Dani) Lieven (vader Jonas) en Jack (vader Jort).
Extra bijzonder is het, dat de vijf kandidaten samen met de twee nog ‘blijvende’ bestuursleden, voornemens zijn
om het nieuwe bestuur te gaan vormen. De vijf kandidaten zullen zich op een later moment via de nieuwsbrief
voorstellen. Zij zullen dan ook een toelichting geven op de (nieuwe) bestuursvorm.
En heb je de skitas al ingepakt? Ski’s geslepen en sneeuwkettingen klaargelegd? Veel van onze leden maken
zich deze dagen klaar voor een mooie skivakantieweek. En waarschijnlijk wordt het zelfs een week met heel veel
sneeuw. Mocht je in Oostenrijk in de buurt zijn van Sankt Johann/Alpendorf (aansluitend aan het skigebied van
Wagrain/Flachau), ga dan zeker even kijken bij de (Nederlandse) skiwedstrijden die daar worden gehouden. Een
heel bijzondere ervaring om dit te volgen. Meer informatie en het programma per dag is te vinden op de site van
de NSkiV (https://www.wintersport.nl/evenement/nkalpine/).
Na de voorjaarsvakantie gaan we alweer richting het einde van ons skiseizoen. Natuurlijk staan er nog wat
wedstrijden op de kalender, waaronder de finale van de KidsCup op onze eigen baan, maar ook de
clubkampioenschappen. Die laatste wedstrijd wordt gehouden op zaterdag 14 april a.s.; een mooi moment om
het seizoen mee af te sluiten. Dit jaar combineren we het clubkampioenschappen met de jaarlijkse barbecue! Na
de wedstrijd en de prijsuitreiking gaat de barbecue aan en kunnen we in informele sfeer over het seizoen
napraten. Meer informatie over deze afsluiting volgt nog; noteer in ieder geval vast de datum!
Voor nu een fijne vakantie gewenst. En, niet vergeten, de laatste training voor de vakantie is die van woensdag
de 21 februari, de eerste training na de vakantie is die van woensdag 7 maart. De vrijdagen en woensdag
hiertussen vervallen.
Het bestuur.
** GEZOCHT – GEZOCHT – GEZOCHT – GEZOCHT – GEZOCHT – GEZOCHT – GEZOCHT – GEZOCHT **
Afgelopen week is Ceren na een training haar zwarte skibroek (maat 164/176) kwijtgeraakt. Zeer waarschijnlijk zit
dit in de tas van een andere dame terecht gekomen. Dames, check even je tas of er misschien een skibroek
teveel in zit!

1. Nieuws van de kledingcommissie
Enkelen zullen het misschien al gemerkt hebben, er is al wat proefkleding gepast. De kledingcommissie heeft
samen met het bestuur een keus gemaakt voor het merk Schöffel. De nieuwe kledinglijn, die later dit seizoen
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besteld kan gaan worden via de Skiwinkel, bestaat uit een jas en een softshell. Daarnaast biedt de Skiwinkel ook
nog een bijpassende broek aan. Helaas kon Schöffel geen wedstrijdpak aanbieden in een andere kleur dan de
kleur wit (pak van Team Oostenrijk).
Ergens vlak na de voorjaarsvakantie verwachten wij een pasavond te kunnen organiseren. Wij zullen alle leden
nog informeren over de datum (zal een vrijdag zijn) én over de verkoopprijzen.
2. OPROEP; nieuwe leden voor de wedstrijdcommissie én voor de PWS (Plaatselijk Wedstrijd
Secretariaat)
Onder andere als gevolg van de overstap naar een nieuwe vereniging én door drukke werkzaamheden, hebben
de leden van de wedstrijdcommissie ons laten weten dat zij met ingang van komend seizoen hun taken zullen
neerleggen. Wij zijn dus hard op zoek naar nieuwe, sportieve en technisch aangelegde leden voor de
wedstrijdcommissie. En door dezelfde overstap zijn we ook op zoek naar een vervanger voor de PWS.
Qua tijd kost de wedstrijdcommissie, naast natuurlijk de werkzaamheden op een wedstrijddag zelf, ongeveer zo’n
4 uurtjes voorbereiding per wedstrijd. Dit betreft het vooroverleg met het skicentrum, het verzamelen van
vrijwilligers, het compleet maken van het draaiboek en natuurlijk het voorbereiden op de dag voor de wedstrijd.
Meestal is dit overigens tijdens de reguliere trainingstijden van onze leden.
Voor de PWS ben je maximaal 1,5 uur per week kwijt, mits er in die week een wedstrijd is. Hier bestaan de
werkzaamheden uit het verzamelen van alle aanmeldingen (in de PWS-mailbox) voor een wedstrijd, het op
woensdagmiddag doorgeven van de aanmeldingen aan de PWS van de organiserende vereniging en het
eventueel weer afmelden van zieken. Bij een ‘eigen’ wedstrijd kost dit wat meer tijd, want dan ben je zelf de
organiserende PWS en moet je alle aanmeldingen (en afmeldingen) van andere verenigingen verwerken,
startlijsten samenstellen, startnummers klaarleggen (en na afloop wassen) en uitslagen publiceren. Ga er dan
vanuit, dat het ongeveer 3 a 4 uur van je tijd kost
Heb jij belangstelling voor een van deze taken, spreek dan snel een van de huidige leden van de
wedstrijdcommissie (Ron, Edwin of Erik), de PWS (Debby) of een van bestuursleden aan! Je kan dan namelijk
meelopen met de huidige leden tijdens de komende KidsCup en/of de clubkampioenschappen om zo een beter
beeld te krijgen van de taken. Overigens hebben de leden van de wedstrijdcommissie bij ons aangegeven
volgend seizoen nog zeker beschikbaar zijn om te helpen/ondersteunen bij wedstrijden.

3. 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
Zaterdag 31 maart – NPWB in Huizen
Zondag 8 april – NPWS in Zoetermeer
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
Zondag 27 mei – NPWS in Spaarnwoude

Met vriendelijke groet,
Bestuur Skiteam Hoofddorp.
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