Nieuwsbrief oktober 2018
Het is weer voorbij die mooie zomer
Wat hadden we een prachtige zomer. Ook zo genoten? En het is nog niet helemaal
voorbij. Het is aardig herfstweer zonder veel regen of storm. Laten we hopen dat het zo
nog even blijft. Na alle wijntjes en etentjes op het terras wordt het ook weer tijd om aan
de slag te gaan. De trainingen zijn weer begonnen en er staat een bostraining/wandeling
op het programma. Ook zijn de plannen voor de skireis bekend en loopt de inschrijving
hiervoor goed.
Programma 2018/2019
Benieuwd naar het programma voor dit verenigingsjaar? Klik dan even door naar de
agenda op de website. Handig om de belangrijke data vast in je agenda te zetten.
We worden weer fitter …
Inmiddels zijn alle binnen- en buitentrainingen al weer een paar weken bezig. Dat
betekent dat we verlost zijn van de eerste spierpijntjes en het fit-lijntje weer omhoog
loopt. Op de website kun je alle informatie over de trainingen vinden.
Jaarvergadering 14 november
Meepraten over onze vereniging? Dat kan! Op woensdag 14 november is onze
jaarvergadering. Iedereen is welkom in de skihut bij Dirk Vergeer in Reeuwijk-Dorp,
Kerkweg 11. De inloop met koffie en thee is om 19.45 uur. We beginnen om 20.15 uur.
Tijdens de vergadering blikken we terug op het afgelopen verenigingsjaar en kijken we
vooruit. Zo bespreken het jaarverslag en de financiën en lichten het programma voor
2018/2019 toe. Ook lichten we toe hoe we binnen onze vereniging omgaan met de
privacy van jullie gegevens. Dit naar aanleiding van de nieuwe privacy wet (AVG). Na de
vergadering is er gelegenheid om wat bij te praten en een drankje te drinken.
Hardlooptraining en wandelen in Meyendel
De paden op, de lanen in …. Zondag 18 november trainen de hardlopers met Jos Kokke
in het mooie bos- en duingebied Meyendel. Iedereen is welkom om aan te sluiten voor
een flinke herfstwandeling. We verzamelen om 09.00 uur bij Sport City aan de
Groenhovenweg in Gouda in verband met het carpoolen. We beginnen onze training en
wandeling rond 09.30 uur op de parkeerplaats van Boerderij Meijendel, Meijendelseweg
36 - 2243GN Wassenaar. Na afloop drinken we traditiegetrouw met elkaar een kopje
koffie.
Wintersportreis 2019 naar Morzine bijna vol
Wat is er weer enthousiast gereageerd op de reisplannen voor januari 2019. De reis naar
het mooie skigebied Portes du Soleil van 18 – 27 januari is al bijna vol! Wil je nog mee?
Schrijf dan snel in. Op onze website vind je meer informatie en hier kun je ook direct
inschrijven voor deze mooie reis. Er is ook een uitgebreide reisbrief die je hier kunt
bekijken. Er zijn op dit moment nog 2 tweepersoonskamers beschikbaar .
Deze zijn nog te boeken tot maandag 22 oktober dan sluit de inschrijving voor deze
mooie reis.
Zo houden we onze ledenadministratie up-to-date
Verandert er iets aan jouw persoonlijke gegevens? Denk aan je huisadres, e-mail of
telefoonnummer. Geef dit dan altijd zo snel mogelijk door aan Piet Nieuwveld, onze
secretaris: info@ski-mh.nl Zo houden we onze ledenadministratie up-to-date.
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