SSB Mini run!

Bekijk de webversie

SSB - Nieuws
In deze korte nieuwsbrief komen de volgende onderwerpen aan de orde:
Onderwerp:
SSB-mini run

Datum:
27 maart 2022

Mini run - eind maart

Aankomende zondag organiseren wij voor de tweede keer de SSB-jeugd Mini run.
Start en finish is op de Bakermat. We organiseren dit voor al onze jeugdigen, opgeven hiervoor
is dus niet nodig.
We hebben alle jeugd ingedeeld en de volgende startgroepen gemaakt.
Er zullen twee verschillende warming-up momenten zijn:
09:00uur, voor de 'startende kinderen' vanaf 09:15uur tot 09:30 uur.
09:15uur, voor de kinderen die vanaf 09:30uur moeten starten
Voor de kinderen geldt, graag starten in de naamshirts!
Daarnaast zijn ouders vrij om rustig te komen kijken / blijven kijken, mits uiteraard ze de
kinderen niet in de weg lopen.

Let op ! Aankomende zaterdag op zondagnacht wordt het weer zomertijd!!

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.

