Aanmelding HIKE!

Bekijk de webversie

SSB - Nieuws
In deze korte nieuwsbrief komen de volgende onderwerpen aan de orde:
Onderwerp:
HIKE
Opening Park de Stroet - Freerunning clinic

Datum:
25 - 26 juni 2022
23 april 2022

Opgave jeugd HIKE
Op zaterdag 25 en zondag 26 juni organiseren we weer een Hike

. Hier zijn we heel blij mee.

Dit jaar bieden we naast de tweedaagse Hike ook de mogelijkheid voor de jeugdleden om alleen
op zaterdag deel te nemen aan de Hike. Op deze manier hopen we dat ook de kinderen die om
welke reden dan ook niet kunnen logeren op kamp wel mee kunnen doen aan de Hike.
Om dit alles goed te kunnen organiseren willen we alvast weten welke kinderen allemaal mee
zullen gaan op kamp, Dit is dan ook de reden dat het opgave formulier van de Hike nu al wordt
verstuurd. Wij willen jullie vragen het formulier voor 15 april 2022 in te vullen.
In juni volgt de gedetailleerde informatie met betrekking tot de tijden, kosten en aanvullende
informatie van de Hike. Waarschijnlijk zullen de kosten rond de € 30 bedragen voor de
tweedaagse Hike.
Hulp ouders!
Mochten er ouders zijn die graag willen helpen met de organisatie en/of de Hike zelf, heel
graag. Je mag dan een mailtje sturen naar trainingscommissiessb@gmail.com of in reactie op
deze nieuwsbrief, dan nemen we contact met je op!
Wij kijken al uit naar deze dag en hopen dat jullie allemaal met ons meegaan

.

Aanmelden HIKE 2022

Opening Park de Stroet - demonstratie Freerunning
Op zaterdag 23 april wordt Speel- en Beweegpark De Stroet officieel geopend.
Er zal dan, onder andere voor de jeugdige Beltrummers, een Freerunner langskomen die een
demonstratie komt geven.
Kinderen vanaf een jaar of 10 mogen daarbij ook mee doen.
Er zal hier op korte termijn wel meer informatie over komen, maar mocht je geïnteresseerd zijn,
zet het vast in je agenda en houd de programma van de dag in de gaten hoe laat de clinic zal
zijn.
Alvast wat meer informatie over de workshop, zie HIER.

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.

