Nieuwsbrief mei 2017
Beste meisjes, jongens, ouders en trainers,
Hierbij weer een nieuwsbrief met belangrijke informatie voor al onze jeugdleden!
Allereerst een kort maar belangrijk verzoek aan iedereen om 'info@survivalbeltrum'
als 'veilig' adres op te nemen omdat wij signalen hebben ontvangen dat info@ vaak
in de 'junk' beland door de manier van mailen (contacten nemen we op in de bcc).
Terugblik Survivalcafé, een kookpot van ideeën
Over al in de Achterhoek is krimp. Behalve in Beltrum. De survivalrun Beltrum knalt
uit haar voegen want iedereen wil meedoen. De sport is populairder dan ooit
tevoren. Dat bewees het Survivalcafé dat werd gehouden op 20 februari bij
’t Noasman in Beltrum. Er zijn suggesties binnengekomen voor een professionele
jeugdtraining en efficiënter gebruik van de hindernissen. Maar ook een super idee
over een extra onderscheiding voor diegene die de hele run volbrengt. Tijdens het
Survival Café ontvouwden de initiatiefnemers hun ideeën. Er waren niet alleen
ouders/trainers/bouwers uit Beltrum. Er waren ook vertegenwoordigers van de
trainingsgroepen uit Neede, Boekelo en Harreveld. Kortom, na een bezoek aan het
survivalcafé ging je dronken van energie weer naar huis. Jullie horen er nog meer
van!
Terugblik 11 maart NL Doet
Op zaterdag 11 maart was weer de NL Doet dag. Ook dit jaar weer waren er weer
voldoende vrijwilligers en om het survivalbosje aan te pakken en wat hindernissen op
te knappen en te vernieuwen. Alsnog hartelijk dank voor jullie hulp, zonder jullie zou
het ons niet lukken!!
Trainingsgroep Senioren
Vanaf 30 april is het mogelijk om ook als volwassene in ons trainingsbos te trainen,
hiervoor dien je je wel op te geven, dit kan via het aanmeldformulier op onze
website. Aansluiten tot de groep kost € 50,- per jaar, met daarnaast de verplichting
om lid te worden van de Survivalrun Bond Nederland.
De volwassene wordt de mogelijkheid van een ‘vrije’ training geboden. Dat wil
zeggen dat er geen trainer voor de groep staat die een training verzorgd. Verder
mag de volwassene zelf bepalen wanneer hij/zij komt trainen binnen de
opengestelde trainingstijden.
Voor de volwassenen is dit op elke zaterdag van 09:00 uur tot en met 18:00 uur.
Op de zondag trainen zij na 11:15 uur tot en met 18:00 uur want op de zondag
traint de jeugd namelijk tot 11:15 uur.

We willen graag vermelden dat het uit oogpunt van de veiligheid wenselijk is om niet
alleen in het trainingsbos te trainen, maar dat het wenselijk is om met minimaal 2
personen in het bos te zijn. Ook is het meenemen van een mobiele telefoon aan te
raden voor wanneer er iets zou gebeuren. Los van de veiligheid is het ook voor de
training beter om met iemand samen te trainen zodat je je aan elkaar kunt
optrekken en van elkaar kunt leren.
Op dit moment hebben zich 12 personen aangemeld voor deze trainingsgroep en dit
aantal groeit gestaag !
Aanpassing boekjaar en naamswijziging
Door een aanpassing van onze statuten op 27 maart jongstleden bij notaris
Kraayenhof te Borculo hebben we 2 verschillende zaken primair veranderd.
Enerzijds hebben we nu een boekjaar dat gelijk loopt aan het boekjaar van de
Survivalrun Bond Nederland. Ons boekjaar viel tot voorheen altijd samen met het
kalenderjaar. Grootste overweging om het boekjaar aan te passen lag in het feit dat
wij onze survivalrun altijd in het eerste weekend van januari plaats vind en we
hierdoor de kosten en baten over twee boekjaren verspreid zagen worden. Door dit
nu te laten starten op 1 september kunnen we de kosten/baten van de run beter
monitoren.
De tweede wijziging betreft de naamgeving van onze stichting. De Survivalrun Bond
Nederland heeft het afgelopen jaar haar naam veranderd in SurvivalRUN Bond
Nederland (voorheen Survival Bond Nederland). Hiermee willen ze de sport
survivalrun beter profileren en in de markt zetten. Aangezien we toch bij de notaris
aan tafel zaten hebben we dit eveneens aangepast van ‘Stichting Survival Beltrum’
naar ‘Stichting SurvivalRUN Beltrum’.
Verandering in incasso trainingsbijdrage jeugd
Doordat het boekjaar is aangepast zal er in 2018 2x een incasso plaats vinden. In
januari 2018 voor het restant van het boekjaar (tot en met augustus 8/12e van de
bijdrage) en in september voor het nieuwe boekjaar 2018-2019.
Voorstellen
Graag willen we een oproep plaatsen aan alle jonge atleetjes, of jullie je even willen
voorstellen! We geven een paar korte vragen waar je zelf antwoord op kunt geven.
Zoals naam, woonplaats etc. Wat zijn je hobby's, welke sporten doe je, welk
onderdeel ben je goed in? (bijv. apenhang, sprinten, balkswings) en wat vindt je
moeilijk? Wat vind je van de run in Beltrum (brrrr koud, of keileuk!). En wat is je
toekomstvisie op het gebied van survival? Met heel graag een foto erbij natuurlijk. Zo
leer je elkaar een beetje beter kennen. Het zou superfijn zijn dat je zelf een stukje
wil schrijven en wilt aanleveren per mail, we zien het graag tegemoet!

Website
Voor informatie over de survival, wedstrijden, de agenda etc. kunnen jullie terecht op
de website van survival Beltrum www.survivalbeltrum.nl Op de website staat het
trainingsschema: welke trainers zijn er en gaat de training in het bosje wel door of is
er iets anders leuks geregeld? Kijk op de website onder jeugd en dan bij
trainingsschema!
Voor vragen en/of informatie kun je altijd contact opnemen met Hilke Goossens,
te bereiken via jeugd@survivalbeltrum.nl of 06-12337520.
Tights
Nog een survivalbroek nodig? Dit kan besteld worden na telefonische afspraak bij
Tonny Rooks, tel. 06 -20780784 of via de mail tonny_rooks@hotmail.com
In november worden er weer nieuwe naam t-shirts besteld!
Agenda
27-05-2017
11-06-2017
18-06-2017
02-07-2017

Survivalrun De Knipe
Survivalrun Loil
Survivalrun Harreveld
Leuke afsluiting van het survivalseizoen

Vanaf 8 jaar / J / K
Vanaf 8 jaar
Vanaf 10 jaar / J
(informatie volgt nog)

……………………………………………………………………………………………………………

Vertrouwenspersoon: Marlies Stoteler, ze is te bereiken per mail
marlieskip@hotmail.com of telefoon 06-10014795.

Groeten namens het bestuur SSB,
Ingeborg Molenveld.

