Februari

Bekijk de webversie

SSB - Nieuws
nu na de persconferentie

Voor de sport inhoudelijk veranderd er
weinig, evenwel...
willen we jullie het door ons ontvangen bericht
van de sporfederatie niet ontzeggen:
"Beste leden, we hebben het net gehoord.
Vanaf morgen, 26 januari 2022 kan de kantine
weer open bij Vios. Johnny heeft vandaag de
nodige voorbereidingen getroffen. De kantine
gaat elke dag open tot 22.00 uur voor een ieder
die even lekker een drankje wil doen. Er zijn
echter wel een aantal regels waar we ons
(ondertussen vanzelfsprekend) aan zullen moeten houden. Je hebt een QR-code nodig die je
vrijwillig en uit jezelf al laat zien, Als je in de kantine blijft, moet je gaan zitten op de opgestelde
plaatsen i.vm. de 1,5 m., loop je weg of naar de wc (dus zo gauw je gaat staan) dan doe je dat
met een mondkapje op. Als we met z'n allen deze regels aanhouden hebben we kans dat we de
kantine open kunnen houden en op den duur corona achter ons kunnen laten. Geniet ervan nu
het kan! Groet Jan Boverhof, voorzitter Sportfederatie."
We willen je dit niet onthouden. Samen met de al eerder geopende kleedkamers, kunnen we nu
gelukkig ook weer (helaas nog kort) napraten in de kantine!

6 en 12 februari!
Denken jullie er aan om op de vorige nieuwsbrief, die over de alternatieve Survivalrun, te
reageren wanneer je die dag de Survivalrun wil lopen?
En uiteraard, we bouwen een week later af en handjes hiervoor zijn wenselijk!

Nieuwe (assistent)trainers en hoofdtrainer gezocht!
De jeugdsurvivalrun groep blijft groeien in Beltrum, vandaar dat wij altijd op zoek zijn naar een
aantal nieuwe trainers.
Lijkt het je wat om af en toe een handje te helpen op de zondagochtend en/of donderdagavond
dan horen wij dat graag!
Jeugd hoofdtrainer
Zoals jullie bekend is is Chantal Papen gestopt als hoofdtrainer. Graag zien we hiervoor wel een
vervang(st)er. Dus lijkt het je wat om op wekelijkse basis de trainingen voor te bereiden en
sturing te geven aan de trainingen, kom met ons in contact.
Voor deze functie is er een vrijwilligersvergoeding beschikbaar.
Ook als je geen ervaring hebt met survivalrun, kun je wellicht wat voor ons betekenen. Voor
meer informatie of aanmelding kun je contact opnemen met Marcel Banning 06 - 20435260.

Surivalrun Beltrum Tights
Heb je nog geen mooie Survivalrun Beltrum tight, of is de
oude aan vervanging toe?
Zorg dan dat je in contact komt met Sabine Kasteel. Maak dan
even een afspraak met haar. Zie voor informatie onze website!
Kosten van deze broek, € 35 voor de jeugdmaten, € 40 voor
de volwassenen maat.

Vertrouwenspersoon
Onze vertrouwenspersoon is Marlies Stoteler, ze is onder andere bereikbaar per mail en
telefoon.
Zie voor meer informatie over de vertrouwenspersoon en waarvoor je haar kunt benaderen onze
website.

Facebook

Twitter

Survivalrunbeltrum.nl

Instagram

YouTube

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@survivalrunbeltrum.nl toe aan uw adresboek.

