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Geslaagde afsluiting op skibaan Snowworld 
Op verschillende plaatsen in de Alpen wordt nog geskied, ook al 
denken de meeste wintersportliefhebbers momenteel aan andere 
(vakantie)activiteiten. Een leuke groep SneeuwFit-abonnees van 
onze skivereniging heeft goede herinneringen aan 'de praktijk-
uren' op zaterdag 18 maart in Snowworld Zoetermeer. 

Eén uur vrij skiën of snowboarden zat in het abonnementstarief 
van de SneeuwFit-cursussen en met bijbetaling van slechts 6 euro 
konden onze SneeuwFit'ers twee uur in de sneeuwhal vertoeven. 
Goed voorbeeld doet goed volgen. We zijn ook volgend winter-
seizoen van plan dit te gaan doen. Mogelijk weer in maart, maar 
we proberen bij Snowworld of het ook in een andere periode kan.   
Let op ons cursus-programma 2017-2018 en de Nieuwsbrieven.    

*Een aantal blije gezichten tijdens het sneeuwuitje in Snowworld. 

Lekker de natuur in tijdens ZomerFit 
Nog tot eind juni (zie agenda hiernaast) werkt een flinke groep  
ZomerFit'ers op enthousiaste wijze aan uithoudingsvermogen, 
conditie en coördinatietraining. ZomerFit met loop- en allerlei   
spieroefeningen is een prima vervolg op de zaaltraining. ZomerFit 
vindt onder leiding van Willie Jansen plaats op donderdagavond 
in het natuurgebied De Sijsselt in Ede. Met als motto gezond en 
sportief, lekker buiten in de natuur. 

 

Uitnodiging voor ledenvergadering 
Het bestuur nodigt u uit voor de Algemene ledenverga- 
dering 2017 van de skivereniging. Deze vindt plaats op 
maandag 15 mei op het adres Martin Luther Kingstate 44 
in Ede (bij secretaris Fenna Fleer). Aanvang 20.00 uur. 
 
De agenda ziet als volgt uit: 
1.Opening door waarnemend voorzitter Nico de Gouw; 
mededelingen. 
2.Verslag Algemene ledenvergadering van 15 mei 2016. 
3.Terugblik op activiteiten seizoen 2016-2017. 
4. Financiële zaken: 
a. Financieel jaarverslag en balans seizoen 2016-2017 
b. Verslag door kascontrolecommissie 
c. Samenstelling nieuwe kascontrolecommissie 
d. Goedkeuring begroting seizoen 2017-2018, inclusief 
vaststelling van de deelnametarieven aan onze 
activiteiten zoals SneeuwFit en Ski Compact. 
5. Toelichting op het conceptprogramma en 
de activiteiten in het seizoen 2017-2018: 
a. SneeuwFit, Ski Compact en ZomerFit; 
b. Start van het volgende Winterseizoen; 
c. Inventarisatie van andere wensen/suggesties. 
6. Samenstelling bestuur: vacatures voorzitter en 
coördinator activiteiten. Meld a.u.b. Interesse. 
7. Wat verder ter tafel komt. 
8. Rondvraag. 
9. Sluiting. 
Het verslag van de vorige ALV, de jaarrekening en de 
begroting kunt u opvragen bij de secretaris. 
Na afloop bieden wij u een hapje en drankje aan. 
Van harte welkom en graag tot ziens. 
 

Agenda 
Donderdag 11 en 18 mei 20.00-21.00u: ZomerFit, 
in bosgebied De Sijsselt, verzamellocatie en start op 
P-terrein, Nieuwe Kazernelaan, Ede (niet 25 mei). 
Maandag 15 mei 20.00u: Algemene ledenvergadering, 
locatie: Martin Luther Kingstate 44, Ede. 
Donderdag 1 juni 20.00-21.00u: ZomerFit, De  Sijsselt, 
Nwe Kazernelaan, Ede (ook 8, 15, 22 juni). 
Donderdag 29 juni 20.00-21.00u.: laatste lesuur 
ZomerFit-seizoen 2017, gebied De Sijsselt, Ede. 
Donderdag  5 oktober 20.30-21.30u: SneeuwFit, start 
nieuwe winterseizoen, zaal Verlengde Parkweg 49a, Ede 
(gecombineerd lesuur, ook 12 oktober). 
Dinsdag 24 oktober (optie) 20.30-21.30u: Start  
SneeuwFit, sportzaal in DVO-hal, Bennekom. 
Woensdag  25 oktober 20.00-21.00 u: Start SneeuwFit-
seizoen in gymzaal Zoete Inval, Veenendaal. 
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