Beste sneeuwfitters,
Afsluiting winterseizoen

Belangrijke data:
Maandag 18 maart: afsluiting binnentraining
Dinsdag 29 maart: afsluiting binnentraining
Donderdag 21 maart: afsluiting nordic walking
Zaterdag 23 maart: afsluiting buitentraining
Dinsdag 2 april: start lentetraining
Woensdag 8 mei: reanimatiecursus gevorderden
Zondag 19 mei: Cityrun Zutphen
Donderdag 20 juni: reanimatiecursus

Op zaterdag 23 maart is de afsluiting van het winterseizoen voor de buitentraining. Voor deze
afsluiting verwachten we iedereen om 9.00 uur bij de parkeerplaats van Landgoed Verwolde aan
de Jonker Emilelaan 5 in Laren. Na afloop van de training is er koffie met wat lekkers,
aangeboden door de vereniging. Dus kom allemaal!
Start lentetrainingen
Vanaf dinsdag 2 april start officieel de lentetraining. Alleen begint Petra al op zaterdag 31 maart
met de nordic-walkinggroep in Barchem. Binnenkort krijgen jullie allemaal het
aanmeldingsformulier in de mail. Kijk voor meer informatie over de lentetraining op onze site
Wat is er allemaal gebeurd de laatste tijd?
We hebben een leuke sinterklaastraining gehad in december, er was een
gezellige nieuwjaarsreceptie en een aantal leden is mee geweest met de skireis
naar Folgarida. Van al deze leuke activiteiten, die ook bij onze gezellige
vereniging horen, staat een verslag op onze site, www.sneeuwfitzutphen.nl
Je kunt uiteraard ook direct op de link hier klikken.
Afscheid
Maar er zijn ook minder leuke dingen te melden binnen onze vereniging. Helaas hebben we
afscheid moeten nemen van twee leden: Roelof Lubbers en Elly Assink.
Roelof Lubbers heeft jaren getraind bij Sneeuwfit zowel binnen als buiten. Op 1 december van het
vorige jaar is hij overleden. Als molenaar in Zwiep gaf hij ooit een rondleiding op de molen toen
we daar een afsluiting hadden. We wensen zijn vrouw Annie, die ook bij ons traint, sterkte met
dit verlies.
Ook hebben we helaas afscheid moeten nemen van Elly Assink. In 2006 is Elly bij onze vereniging
gekomen en zij was zowel binnen als buiten actief. Op 20 februari van dit jaar is zij overleden.
We wensen haar man Fedde sterkte met dit verlies.
We zullen Roelof en Elly missen bij onze vereniging.
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Nieuwe voorzitter gezocht
Zoals op de laatste ledenvergadering is gemeld, is Ben Kupers
reglementair bezig aan zijn 6e en dus laatste jaar als voorzitter van
onze vereniging. Tijdens de vergadering is aan iedereen gevraagd
om er eens over na te denken of je onze nieuwe voorzitter wilt
worden. Tot nu toe heeft helaas nog niemand zich gemeld, maar
niet alle leden waren op de ALV. Dus daarom nu nog een keer het
verzoek om hierover na te denken. Als je interesse hebt, kun je je
melden bij het secretariaat via info@sneeuwfitzutphen.nl.
Er wordt dan zo snel mogelijk contact met je opgenomen.
Herhalingstraining reanimatie én nieuwe cursus
Gelukkig volgen veel sneeuwfitters elk jaar de herhalingstraining
reanimatie. Dit jaar vindt deze training plaats op woensdag 8 mei. Mooi
om te melden dat er op donderdag 20 juni een nieuwe groep start voor
een basistraining. De trainingen vinden plaats in het Gelre ziekenhuis
Zutphen en ‘onze eigen’ Henk Henkes zal de trainingen verzorgen.
Iedereen krijgt nog een persoonlijke uitnodiging.
Cityrun
Op zondag 19 mei organiseert Atletiekvereniging Hanzesport de ‘Running Center City Hanzeloop
Zutphen’. De start is op de Zaadmarkt in het centrum van Zutphen. Na het verlaten van het
mooie, historische centrum gaat het parcours grotendeels over verharde fietspaden met prachtige
uitzichten over de IJssel en door de vele parken rondom de stad. Kijk voor meer informatie en
aanmelden op: https://www.hanzesport.nl/kalender/running-center-city-hanzeloop/

Opbrengst veiling

Het is al even geleden maar vorig jaar aan het eind van de
lentetraining hadden we onze veiling van ‘oude’ kleding van de
trainers. De opbrengst van deze kledingverkoop is geschonken aan de
G-hockeyers van MHC Zutphen. Ze waren er erg blij mee.
Hier lees je wat ze er mee gedaan hebben.
Post van de NSkiV voor clubleden
Een redelijk aantal leden heeft onlangs een brief gehad van de landelijke NSkiV.
Het blijkt dat dit bij een aantal mensen vragen heeft opgeroepen. Als Vereniging
Sneeuwfit Zutphen zijn wij aangesloten bij de overkoepelende landelijke vereniging
Nederlandse Ski Vereniging.
Dat is hetzelfde als je bijvoorbeeld lid bent van een tennisvereniging, dan ben je
ook lid van de KNLTB. Het gebeurt alleen niet zo vaak dat je dan ook post en een
pasje krijgt van die landelijke vereniging. Nu is dat wel gebeurd. Naast een aanbod
om gebruik te maken van een aantal diensten die worden aangeboden via de
NSkiV (verzekeringen b.v.) heb je ook een aantal andere voordelen. Dit geldt
vooral voor onze leden die gaan skiën.
Kijk op https://www.wintersport.nl/vereniging/voordelen voor meer informatie.
Wil je je afmelden voor deze nieuwsbrief, stuur hem dan retour met extra vermelding van je naam.

