
Nieuwsbrief 
Skivereniging Gelderse Vallei 

 

Juli 2020 - 14e jaargang  – #60 

 

Redactie en foto’s: Nico de Gouw  | webmaster: Jeroen Rams 
 

Informatie: skigeldersevallei@hetnet.nl  
www.skigeldersevallei.nl 
Secretaris:  tel. (0318) 64 11 24  b.g.g. 0317-415140 
IBAN-bankrekeningnummer: NL60 INGB 0003 8867 97 

 

Omroep Gelderland bij ZomerFit in Ede 
 

 
Een verslaggever van Omroep Gelderland filmde en interviewde 
op 28 mei bij de start van onze verkorte ZomerFit-serie in De 
Sijsselt in Ede. Zowel op televisie als radio was dat op 29 mei te 
zien en te horen. Trainer Dick Nap lette in de oefeningen op de 
1,5 meter afstand. Op 16 juli is de afsluitende 8e lesavond. 
 

Fraaie start ZomerFit op Kwintelooijen 

 
Deze zomerperiode hebben we voor het eerst op 2 locaties een 
buitentraining. Door de grote belangstelling kon ZomerFit ook op 
woensdag 27 mei starten in het recre-
atiegebied Kwintelooijen in Rhenen. 
Het binnenterrein, heuvels en paden 
bieden fraaie uitdagingen voor je 
conditie. De slotles is hier op 15 juli. 
‘Rhenen /Veenendaal’ en Ede tellen 
samen meer dan 40 deelnemers; een 
ZomerFit-record!  
 

Plan voor buitentraining  
ook na zomervakantie 

Door reacties van deelnemers en de 
berichten rondom het coronavirus 
willen we als skivereniging in 
september-oktober met de buitentraining doorgaan. Misschien 
kan dat op woensdagavond, maar na zonsondergang mag dat niet 
meer in bosgebieden. Een alternatief is de zaterdagochtend. We 
horen graag wat jullie hiervan vinden.  
Ook zijn we bezig met de voorbereiding van de zaaltraining in het 
winterseizoen 2020-2021. We starten hiermee in oktober; zie de 
data hiernaast. Onder degenen die al begin september 
inschrijven, verloten we 10 entreekaarten voor Snowworld.   

 

Ledenvergadering stelt tarieven vast 
De leden kunnen het bestuur altijd ervaringen en wensen 
voor onze activiteiten meegeven. Een speciale mogelijk-
heid daarvoor is de Algemene ledenvergadering. Die is 
dit jaar op 2 juli vanaf 21.00 uur, en wel op het p-terrein 
van het restaurant Pizza en Pizza, Nieuwe Kazernelaan 8 
in Ede. Dus direct na de ZomerFit-les in De Sijsselt. Van 
harte welkom!  
Na een terugblik op het verslag van de vorige ALV en de 
activiteiten in het seizoen 2019-2020 vermeldt de 
agenda enkele financiële zaken zoals de goedkeuring van 
het financieel jaarverslag van het seizoen 2019-2020 en 
de begroting van het clubjaar 2020-2021. Daartoe 
behoort de vaststelling van de deelnametarieven komend 
seizoen van SneeuwFit, Ski Compact en ZomerFit. Die 
willen we ongewijzigd laten met uitzondering van de 10-
lessenkaart.  
Vervolgens bespreken we in de ALV het programma van 
het komende seizoen 2020-2021.  
Suggesties zijn welkom, ook voor namen van deelnemers 
die misschien het bestuur willen ondersteunen. 
Bezoekers van de vergadering krijgen informatie 
uitgereikt. De secretaris stuurt dit graag toe als je daar 
belangstelling voor hebt.  
 

Komende activiteiten 
Do. 2 juli 21.10u: Algemene ledenvergadering 
skivereniging Gelderse Vallei, parkeerterrein Nieuwe 
Kazernelaan 8, Ede.  
Wo. 8 juli 20.00-21.00u: ZomerFit, recreatiegebied 
Kwintelooijen, Oude Veensegrindweg, 3911 TA Rhenen.  
Do. 9 juli 20.00-21.00u: ZomerFit, natuurgebied De 
Sijsselt, Nieuwe Kazernelaan, Ede.  
Wo.15 juli 20.00-21.00u: Slotles ZomerFit, recreatie-
gebied Kwintelooijen, Oude Veensegrindweg, Rhenen.   
Do. 16 juli 20.00-21.00u: Slotles ZomerFit, natuur-
gebied De Sijsselt, Nieuwe Kazernelaan, Ede. 
 

Vanaf begin september op woensdagavond (optie): 
Voortzetting ZomerFit, locatie nog te bepalen. 
 

Donderdag 1 oktober 20.30-21.30u: SneeuwFit, start 
nieuwe winterseizoen 2020-2021, zaal Verlengde Park-
weg 49a, Ede (optie gecomb. lesuur, ook 8 en 15 okt.). 
Maandag 26 oktober 20.00-21.00u: SneeuwFit, start 
seizoen in sportz. Soetendaal, Halderweg 48, Bennekom. 
Dinsdag 27 oktober 20.30-21.30u: Start SneeuwFit-
seizoen in sportzaal Maandereng, Mesdagstraat 3, Ede. 
Woensdag 28 oktober 20.00-21.00 u: Start SneeuwFit-
seizoen in gymzaal Zoete Inval 10, Veenendaal. 
Donderdag 29 oktober 20.00-21.00u en 21.00-22.00u: 
SneeuwFit, zaal Verlengde Parkweg 49a, Ede. 
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