DE PICKSTART

PICKSTART NIEUWSBRIEF

15-OKT-19

ADVERTEERDERS

SCHAATSEN HUREN BIJ ONZE NIEUWE SPONSOR
Het DaveVanDamSport "Leaseplan" voeren wij al sinds de opening van onze zaak. Het is
de ideale manier om kinderen met groeiende voeten te voorzien van goed passende
schaatsen en skeerschoenen. Wij Leasen/ Verhuren veel soorten schaatsen; van de Combi-Noor t/m de Viking Gold 2005! Ook verhuren wij skeelerschoenen voor een probleemloze skeelerzomer! Bel of mail ons voor de mogelijkheden: info@davevandamsport.nl ,
0182-343766 of 06-25078902. Langskomen in de winkel kan natuurlijk altijd!! Veel Jeugdschaatsers en skeeleraars schaatsen en skeeleren met veel plezier op ons materiaal!
Prijsindicatie: Huurprijzen zijn voor een volledig schaats of skeelerseizoen. ( Gratis omruilen voor een grotere maat tijdens het seizoen.)
Viking Unlimited:
€ 55,Viking junior/ 2 of mid: € 40,Klapschaatsen vanaf: € 165,Skeelerschoenen
€ 65,-

OPROEP HULP OUDERS
Wie zou er thuis thermoskannen kunnen vullen met kokend water en zo dus mee willen helpen met de verzorging van de chocomomentjes na de training in Breda op 2
november, 30 november, 11 januari, 15 februari en 14 maart?

VACATURE SECRETARIAAT
Toen ik negen jaar geleden werd gevraagd voor het bestuur, wilde ik graag mijn steentje
bijdragen. Onze kinderen Anniek en Basten schaatsten toen al even bij het District. Zij
hadden het erg naar hun zin en ik zag wel dat er veel geregeld moest worden om de vereniging draaiende te houden. Met een enthousiast bestuur, trainers en vrijwilligers hebben we voor vele blije gezichten op en naast het ijs gezorgd. En dat heeft steeds heel veel
voldoening gegeven!
Na 9 jaar is het tijd om te stoppen en mijn bestuurstaken aan iemand anders over te dragen. Inmiddels hebben we twee enthousiaste moeders bereid gevonden om het bestuur
te komen versterken: Karen Smits en Sarina Niemansverdriet. Zij hebben al vele taken
op zich genomen en daar zijn we als bestuur erg blij mee! Vele handen maken tenslotte
licht werk…
Alleen, er is nog niemand die mijn secretariaatstaken overneemt:
-Agenda maken voor en notuleren van bestuursvergaderingen (max. 5x per seizoen)
-Het notuleren van de Algemene Ledenvergadering met de Hoeksche Waardse ijsclubs en versturen agenda en stukken (1x per jaar).
-Beheren emailpostvak van het secretariaat (ontvangst van max. 2 mails per week
die moeten worden doorgezet binnen het bestuur)
Hierbij dus een dringende oproep aan alle moeders, vaders, opa’s, oma’s of andere belangstellenden! Wie wil deze taken op zich nemen? U wordt lid van een enorm enthousiast bestuur en kunt ook meedenken over de activiteiten van onze vereniging. De vereniging waar u of uw (klein)kind met heel veel plezier lid van bent/is….
Alvast bedankt!
Hartelijke groeten van Colinda Preesman,
secretariaat@dhwaardknsb.nl /0612544361

Namens de andere bestuursleden Esther Thielen (ledenadminitratie), Johan Trouw
(wedstrijdcoordinatie), Danielle Bijl (peningmeester), Karen Smits en Sarina Niemansverdriet (Communicatie en evenementen)
Volg ons via Facebook: District Hoekse Waard of Instagram: district_hoeksewaard
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