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Lekker meedoen met sportieve ZomerFit
Meteen na de afsluitende SneeuwFit-les eind maart in de zaal
zette een flinke groep wintersportliefhebbers hun conditietraining voort in de buitenlucht. Tot en met 30 juni komen zij
elke donderdagavond iets voor 8 uur op het parkeerterrein bij
het bosgebied De Sijsselt in Ede bij elkaar om er een uurtje
lekker tegenaan te gaan. Onder de inspirerende leiding van onze
nieuwe ZomerFit-docent Willie Jansen werken zij met lopen,
rek-, strek- en krachtoefeningen aan hun uithoudingsvermogen

en conditie. Ook u kunt nog zes keer meedoen als u zich snel
aanmeldt bij de secretaris; voor slechts 25 euro. Dat bezorgt
ongetwijfeld een fijner gevoel voor de zomervakantie.

Secretaris als vrijwilliger in de spotlight

In zijn online Nieuwsbrief publiceerde de Nederlandse Ski
Vereniging een lezenswaardig verhaal over ‘onze’ secretaris
Fenna Fleer als vrijwilliger van de maand.
Te vinden via wintersport.nl of gebruik onderstaande link:
https://www.wintersport.nl/blog/2016/05/17/vrijwilliger-inde-spotlight-fenna-fleer/. Bekijken op onze eigen website kan
ook: http://www.skigeldersevallei.nl/index.php/9-home/29vrijwilliger-in-de-spotlight.

Uitnodiging voor ledenvergadering
op dinsdagavond 24 mei in Bennekom
Het bestuur nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering 2016 van de skivereniging. Deze vindt op
dinsdag 24 mei plaats op het adres Commandeursweg
36 in Bennekom (thuis bij bestuurslid Emilie van den
Brink). Aanvang 20.00 uur.
De agenda ziet als volgt uit:
1. 1.Opening door waarnemend voorzitter Nico de Gouw;
mededelingen.
2.Verslag Algemene ledenvergadering van 11 mei 2015.
3.Terugblik op activiteiten seizoen 2015-2016.
4. Financiële zaken:
a. Financieel jaarverslag en balans seizoen 2015-2016
b. Verslag door kascontrolecommissie
c. Samenstelling nieuwe kascontrolecommissie
d. Goedkeuring begroting seizoen 2016-2017, inclusief
vaststelling van de deelnametarieven aan onze
activiteiten zoals SneeuwFit en Ski Compact.
5. Toelichting op het conceptprogramma en
de activiteiten in het seizoen 2016-2017:
a. SneeuwFit en ZomerFit
b. Ski Compact
c. Start van het volgende Winterseizoen
d. Nordic Walking, Sportief Wandelen e.d.
e. Inventarisatie van andere wensen/suggesties.
6. Samenstelling bestuur:
a. Aftredend en herkiesbaar bestuurslid dhr.
A.N.M. (Ton) van Dijk
b. Aftredend en herkiesbaar bestuurslid
mw. M.C. (Tineke) van der Haven
c. Aftredend en niet herkiesbaar bestuurslid mw.
E.A. (Emilie) van den Brink.
Meld a.u.b. als u interesse heeft voor een bestuurslidmaatschap of iemand anders kent die dat wil/kan.
7. Wat verder ter tafel komt.
8. Rondvraag.
9. Sluiting.
Het verslag van de vorige ALV, de jaarrekening en de
begroting kunt u opvragen bij de secretaris.
Na afloop bieden wij u een hapje en drankje aan.
Van harte welkom en graag tot ziens op 24 mei.

Agenda
Dinsdag 24 mei 20.00u: Algemene ledenvergadering,
locatie: Commandeursweg 36, Bennekom.
Donderdag 26 mei 20.00-21.00u: ZomerFit in
bosgebied De Sijsselt, verzamellocatie en start op
P-terrein, Nieuwe Kazernelaan, Ede;
Donderdag 2, 9, 16, 23 en 30 juni 20.00-21.00u:
ZomerFit in bosgebied Sijsselt, Ede.

