Opgave Beltrumse BuffelLoop & Survivalrun café

Bekijk de webversie

SSB - Nieuws
In deze nieuwsbrief komen de volgende onderwerpen aan de orde:
Onderwerp:
Beltrumse BuffelLoop
Survivalrun Café

Datum:
13 maart 2022
14 maart 2022

Beltrumse BuffelLoop
Zoals in de vorige nieuwsbrief aangekondigd willen we
zondag 13 maart 2022 de Beltrumse BuffelLoop gaan houden
voor onze eigen SSB-aangesloten leden.
Aangezien we dit nu voor het eerst doen is het alleen voor
SSB-aangeslotenen! Voor de toekomst zullen we het ook
gaan evalueren.
Starttijd en het lopen
Exacte starttijd is nog onbekend, maar houd rekening met een uur of 9 in de ochtend.
We zullen dan starten vanaf de Bakermat met een route van 20, 25 of 30 kilometer. We zullen in
drie groepen gaan lopen (elk horende bij een afstand).
Aangezien we verwachten gezamenlijk te pauzeren en gezamenlijk te finishen zul je begrijpen
dat het looptempo daaraan aangepast is, de 20km is het minst snel, voor de 30km ligt die het
hoogst.
Onderweg is er 1 pauze waar we wat kunnen eten/drinken en vervolgen daarna de route weer
naar huis.
Zorg er voor dat je je eigen drinken / eten bij je hebt voor tussendoor bij de pauze.
Dit kun je vooraf afgeven en zal bij de pauzeplek gebracht worden.
Verwachte terugkomsttijd is na de middag, verwachting van ons is tussen 12 en 14 uur.
Nu willen we deze loop gezamenlijk afsluiten in de kantine op het sportpark.
We zijn aan het inventariseren of een gezamenlijk maaltijd (buffet) dan iets is voor ons.
Graag vernemen we bij aanmelding van jou of je hiervoor open staat (kosten tussen de €10 &
€15), hierover informeren we je zo spoedig mogelijk.

Opgave formulier BBL

Survivalrun café!
Traditioneel volgt zo snel mogelijk na de Survivalrun in Beltrum het Survivalrun Café, Iedereen
is welkom, lid of geen lid. Je kunt hier je (opbouwende) kritiek en lofzang over de Beltrumse
Survivalrun en onze trainingsgroep laten horen.
Ook nieuwe ideeën zijn van harte welkom.
Daarnaast zullen we jullie informeren over lopende zaken en willen we samen met jullie kijken
naar hoe we onze organisatie nog beter vorm kunnen geven.
Datum: maandagavond 14 maart 2022
Locatie: 't Noasman, Meenweg 4, Beltrum
Tijdens deze avond nemen we ook afscheid van enkele commissieleden, danken we ze voor
hun werk afgelopen jaren en zetten we ze nogmaals in de bloemetjes.
Zien we jullie die avond?

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.

