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Beste sneeuwfitters,
De temperatuur stijgt, zo mogelijk ook de plannen voor de zomer. Lekker
thuis of op vakantie dichtbij of ver weg.
Ik heb contact gehad met Marleen Vlaswinkel en Marleen komt niet meer bij
ons terug als trainer. Wij danken haar voor haar enthousiaste vrolijke
trainingsuurtjes en wensen haar alle goeds.
Op onze website (sneeuwfitzutphen.nl) onder het hoofdstuk bestuur vindt u
de zaken die het bestuur heeft geregeld rondom privacy en AVG.
Dank aan degene die hier aan hebben meegeholpen. Speciaal woord van
dank aan Rinus van Helden voor zijn deskundige inbreng en ondersteuning.
Ik hoop u nog te zien op de afsluiting van dit seizoen en anders graag tot
volgend seizoen.
Een fijne en gezonde zomer, mede namens de collega bestuursleden!
Ben Kupers
Voorzitter

Belangrijke data:

Donderdag 5 juli: afsluiting lentetraining met bbq
Afsluitingseizoen:
Zondag 9 september: golftoernooi
Een gezellige bbq!
Zaterdag 22 september: start nieuwe seizoen
Op zaterdag 30 juni is alweer de
laatste officiële laatste lentetraining
en op dinsdag 3 juli wordt de les ingehaald
die niet doorging vanwege het onweer.
We sluiten de lentetraining af met een gezellige bbq op donderdag 5 juli bij onze thuisbasis De
Zevensprong in Joppe. We beginnen om 19.00 uur. Het eerste drankje is voor rekening van het bestuur.
Graag bij je trainer opgeven als je van plan bent te komen.
Tijdens de bbq gaan we de ‘oude’ kleding van de trainers veilen voor een goed doel. Het goede doel dit jaar
is de afdeling g-sport van de hockey vereniging. Wij hebben een goede band met hen en een aantal leden
traint ook bij ons mee. Zij kunnen met dit extra geld ongetwijfeld iets extra doen voor de g-sporters.
Privacy
De afgelopen tijd is er veel doen over de AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming. Oftewel hoe
gaan we als vereniging om met al jullie gegevens zoals naam, adres en bankrekeningnummer. Natuurlijk
gingen we hier al zorgvuldig mee om maar door de AVG hebben we de puntjes nog een keer op de i gezet.
We hebben een privacy beleid vastgelegd en inmiddels een AVG verklaring gekregen waarin precies staat
wat we doen met alle gegevens. Dit alles is gepubliceerd op onze website op de bestuurspagina, wil je dit
direct nalezen, klik hier.
Het was een goede reden om ook nog een keer te kijken naar hoe we omgaan met foto’s van onze leden.
Op het aanmeldingsformulier staat vanaf nu een vraag of je er bezwaar tegen hebt gefotografeerd te
worden en of deze foto dan eventueel gebruikt mag worden op onze website, twitteraccount en/of
facebookpagina. We linken geen namen aan de afgebeelde personen zonder toestemming. Mocht iemand
ondanks alle voorzorg toch op een gepubliceerde foto staan en hij/zij wil dit niet, neem dan contact op met
info@sneeuwfitzutphen.nl en we verwijderen de foto zo snel mogelijk of maken de persoon onherkenbaar
in zijn/haar gezicht.
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Cursus Reanimatie
In mei vond de opfriscursus
hartreanimatie plaats. Onder de
bezielende leiding van Henk Henkes
weten weer een groot aantal leden
precies wat ze moeten doen, mocht
iemand onwel worden. Natuurlijk hopen
we dat dat niet gebeurt. Maar mocht
het tóch gebeuren dan is het wel fijn
dat hulp in de buurt is.
Heb je interesse in een basiscursus
reanimatie?
Geef je dan op via het secretariaat! We
gaan deze dan organiseren
info@sneeuwfitzutphen.nl
Bij voldoende deelname is Henk graag
bereid een basiscursus te geven.
Bianca Beweegt
Vorig jaar een groot succes: Met Bianca Beweegt de zomer door. Dus ook deze zomer kun je je
daar weer voor aanmelden. Bianca Beweegt in augustus en september op de dinsdagavond van
19.30 tot 20.30 uur en op zaterdagmorgen van 9.00 tot 10.00 uur. Opgave na separate mail.
De dinsdagtraining begint op 7 augustus en duurt tot en met 18 september. De
zaterdagtraining start 4 augustus en eindigt 15 september. De kosten zijn 25 euo voor 7 lessen
en losse lessen kosten 5 euro per keer.
Nieuws van de trainers
Onze trainers hebben bij onze sponsor Running Center op de Groenmarkt nieuwe sportkleding
uitgezocht van het merk Odlo. De voormalige schaatsster van de Olympische Spelen; Jorien
Voorhuis heeft hen daarbij geadviseerd. We zijn benieuwd wat we te zien krijgen in september!
De ‘oude’ kleding gaan we op 30 juni a.s. veilen tijdens de afsluitende training. Zie het de tekst
bij de barbecue.
Sneeuwfit Golftoernooi
Het jaarlijkse Golftoernooi vindt deze keer plaats bij de Twentsche Golfclub in Delden
op zondag 9 september om 12.00 uur. De organisatie is in handen van de winnaars
van vorig jaar: Luc Buiten en Nico Drost.
Aanmelden kan bij Luc: luc.buiten@worldonline.nl
Start seizoen 2018 - 2019
Op zaterdag 22 september is de start van het nieuwe seizoen Sneeuwfit.
We hopen jullie allemaal dan weer te zien!

Gerda, Marieke, Jody, Bianca en Rinus van de PR-commissie
wensen jullie allemaal een héle fijne zomer en we hopen
elkaar in september weer te zien!

Wil je je afmelden voor deze nieuwsbrief, stuur hem dan retour met extra vermelding van je naam.
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