Survivalrun Zelhem, HIKE 2022 en Whatsapp

Bekijk de webversie

SSB - Nieuws
In deze nieuwsbrief komen de volgende onderwerpen aan de orde:
Onderwerp:
Survivalrun Zelhem
HIKE
Whatsappgroep

Datum:
13 maart 2022
juni 2022

Survivalrun te Zelhem!
In 2020 ging de survivalrun van Zelhem op het laatste
moment niet door i.v.m. Corona. En ook in 2021 mochten ze
helaas geen run organiseren.
Gelukkig kan de run dit jaar wel doorgaan en wel op 13 maart
2022. Inschrijven is mogelijk via deze link.
Aanmelden vóór 6 maart!
Het zou mooi zijn als hier een grote Beltrumse groep
aanwezig is! De Zelhemse Survivalrun is ideaal om als
instaprun te zien.
In 2020 waren er tussen ons en JIT afspraken gemaakt over de verschillende starttijden. We
hebben dat dit jaar wederom kunnen regelen.
Geef bij aanmelding aan in notitieveld dat je bij de trainingsgroep van Beltrum behoort!
Ze gaan dan proberen het samen starten te regelen.
Belangrijke Extra informatie
Afstanden 5,5 km en 8,5 km. Om individueel aan deel te nemen of aan de groepsrun met 4
personen
Voor de groepsrun zijn op beide afstanden een aantal speciefieke groepshindernissen
opgenomen in het parcours
Kinderen jonger dan 8 jaar mogen ook deelnemen, mits onder begeleiding van een
(deelnemende) volwassene.
Gezamenlijk starten in grotere groepen mogelijk na overleg met de organisatie
Inschrijfkosten per deelnemer voor deze Survivalrun zijn 12 euro voor de 5,5km run en 14
euro voor de 8,5 km.
Wilt u bij een individuele run graag tegelijk starten met één of meer andere deelnemers,
maak dit dan kenbaar in het vak opmerkingen onderaan het inschrijfformulier door hier de
namen van de samenlopers in te vullen, of bv de naam van uw vereniging. - Voor toegang tot
het terrein cq deelname aan de run zijn de dan geldende coronaregels van toepassing.
niet-SBNleden kunnen deelnemen wanneer ze een daglidmaatschap met de survivalrunbond
aangaan en betalen hiervoor 5.00 euro extra.

HIKE zomer 2022
We willen jullie vragen om alvast in jullie agenda vrij te houden het weekend van 25 en 26 juni
voor de 2022 editie van de HIKE!
Vorig jaar was het, in verband met de Corona-maatregelen een 1-daags activiteit, aankomende
editie weer een ouderwetse editie met een overnachting voor de jeugd.
Meer informatie in een latere nieuwsbrief!

Whatsapp groep
Binnenkort zullen we voor de jeugdtrainingsgroep een
whatsappgroep aanmaken voor ons om te communiceren
naar de ouders toe.
Hierin zullen we de 'eerst' opgegeven 06-nummer zoals bij
aanmelding is vermeld opnemen.
We zullen dit beperken tot 1 nummer per gezin, zodoende
blijft het voor ons ook behapbaar.
Deze whatsapp groep zal een éénrichtingsverkeer groep zijn
waarin alleen enkele personen binnen de SSB berichten
kunnen sturen. Dit voorkomt gesprekken/vragen en is het voor
de meer dan 100 personen in die appgroep ook nog 'leuk'.
Reden voor deze whatsapp-groep, we merken af en toe dat een nieuwsbrief niet gelezen wordt
en highlights van de nieuwsbrief kunnen we dan kort via whatsapp mededelen. Inhoudelijk voor
de informatieverstrekking blijft deze nieuwsbrief gelden.

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.

