NIEUWSBRIEF
4 april 2018

Beste skiërs, ouders en trainers,
En dan gaat het in ene snel, het seizoen is al bijna voorbij. De laatste baanwedstrijd was afgelopen zaterdag in
Huizen. Op de agenda staat nu alleen nog onze eigen clubkampioenschappen. En voor de fanatiekelingen nog
wat sneeuwwedstrijden.
Al met al was het weer een mooi seizoen, dat we waarschijnlijk vooral gaan herinneren aan de vele sneeuw in de
Alpen.
Het bestuur.
1. Algemene Ledenvergadering woensdag 11 april a.s.
Woensdag 11 april a.s. is de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Een heel belangrijke vergadering, want
tijdens deze avond zullen ook de kandidaatbestuursleden zich voorstellen en gekozen kunnen worden. Helaas
en tot haar grote spijt heeft Esther Burry zich moeten terugtrekken als kandidaat. Wij zijn blij dat heel snel daarna
Robine van der Zwaard heeft aangegeven zich kandidaat te willen stellen. Aan het eind van deze nieuwsbrief
stelt Robine zich aan iedereen voor.
Aanvang van de ALV op woensdag 11 april a.s. is om 20.00 uur. De vergadering heeft plaats bij het skicentrum.
2. Ouder-kind-training op vrijdag 13 april a.s.
Sommige tradities, zoals de pannenkoekenslalom, komen ieder jaar terug. Andere tradities worden wel eens
overgeslagen, net zoals de ouder-kind-training aan het eind van ieder seizoen. Maar, deze komt terug! Op vrijdag
13 april a.s. (nee, even niet op de datum letten), is er weer een ouder-kind-training. Leden kunnen dan aan hun
ouders ‘trainen’ geven. Er zal een slalom worden gestoken en de ouders mogen hun vaardigheden laten zien.
Let op: de ouder-kind-training is van 18.30 tot 20.00 uur! Mocht je ‘gewoon’ willen trainen, en niet tussen de
ouders willen skiën, dan kan dat ook, maar dan van 20.00 tot 21.30 uur.
3. Clubkampioenschappen
Zaterdag 14 april zijn de jaarlijkse clubkampioenschappen. Behalve dé clubkampioen van de vereniging (het
snelste meisje en de snelste jongen), worden ook de aanmoedigingsprijzen uitgereikt. Nieuw dit jaar is, dat we
ook een junior-clubkampioensbeker wordt uitgereikt. Deze is bestemd voor het snelste meisje en de snelste
jongen in de leeftijdscategorie tot en met de aspiranten 2.
Ben je erbij? Laat het dan even weten aan Debby van de PWS (pwsskiteamhoofddorp@gmail.com). Wij gaan er
overigens van uit, dat al onze leden meedoen met de clubkampioenschappen.
Startnummers afhalen en inskiën voor de clubkampioenschappen is om 14.45 uur; de wedstrijd start om
15.30 uur.
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Gelijk na de clubkampioenschappen sluiten we het seizoen af met de traditionele slot-barbecue. Wil je mee-eten,
dan kan je je uiterlijk hiervoor zondag 8 april a.s. opgeven bij de evenementencommissie
(eventsskiteamhoofddorp@gmail.com).

Belangrijke data
-

Zondag 8 april – NPWS in Zoetermeer
Woensdag 11 april – Algemene Ledenvergadering
Vrijdag 13 april – Ouder-kind-skiën
Zaterdag 14 april – Clubkampioenschappen in Hoofddorp mét slotbarbecue!!
Zaterdag 14 en zondag 15 april – NJKS in Landgraaf
Zondag 22 april – NPWS in Spaarnwoude – is geannuleerd!
Zondag 13 mei – NPWS in Zoetermeer
Zondag 27 mei – NPWS in Spaarnwoude

Voorstellen Robine van der Zwaard
Ik ben Robine van der Zwaard, moeder van Rody (sinds 2 jaar in het
skiteam) en zijn broertje Mylan (Happy Team). Wij zijn als gezin gek
op skiën en door Ellen Vierveijzer zijn wij bekend geworden met het
skiteam. Ik stel mij graag beschikbaar als kandidaat om samen met
haar het secretariaat te vormen.
In het dagelijks leven ben ik gecertificeerd mediator en
familiemediator en ingeschreven bij het kwaliteitsregister van
Mediators Federatie Nederland. Mijn bedrijf, Mediationpraktijk
Haarlemmermeer (MpH) is ontstaan vanuit mijn oprechte interesse
in mensen en mijn passie om mensen op weg te helpen. MpH is een
praktijk voor conflictbemiddeling op vele gebieden zoals
echtscheidingen en arbeidsconflicten. Eigenlijk doe ik datgene wat ik
het liefst doe; mensen op weg helpen, in de meest ruime zin van het woord. En, vanuit de praktijk kijk ik uit op de
skipiste van Skicentrum Hoofddorp!
Samen met mijn man Marc (eigenaar van Meerschilders en ruim 25 jaar beroepsbrandweerman) en de kids woon
ik in Floriande. Ik hou van skiën, en boks en crossfit ook fanatiek. Ik kijk ernaar uit om samen met de andere
bestuursleden er een geweldige tijd van te maken!
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