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Sleins’Skip
Nieuwsbrief oktober 2017

1. START NIEUW SEIZOEN
Beste skippers, beste ouders,
Ons nieuw seizoen is reeds enkele weken aan de gang.
We namen een goede start met 24 nieuws skippers.
We willen deze skippers van harte welkom heten in onze club.
Ook onze meer ervaren skippers vonden terug de weg naar de vertrouwde gymzaal in de Bijenkorf.
Onze club telt 100 leden, waarvan 64 recreanten, 26 competitie en 10 trainsters.
Dank aan de ouders die het vertrouwen stellen in onze club.
Samen met onze skippers en trainers maken we er een spetterend jaar van!
Via deze nieuwsbrief worden jullie op de hoogte gehouden van de nieuwsjes in onze club.

2. CLUBKLEDIJ
Zoals elk jaar kunnen jullie terug clubkledij bestellen.
Voor de recreanten springers is dit zeker geen verplichting.
Wel willen we er nog eens op aandringen voor aangepaste kledij te dragen op training.
Dit houdt in dat we gemakkelijke sportkledij dragen en een stevige sportschoen.
Er gaat immers steeds een ruime periode tussen de bestelling en het afleveren van de kledij daarom vragen we de
bestelling door te mailen naar info@sleinsskip.be met vermelding van naam skipper + de maten van de te bestellen
kledij vóór 24 oktober 2017.
Ons clubuniform bestaat uit:
 een T-shirt Sleins’ Skip
 een zwarte short
 een sweater Sleins’ Skip
Wij bieden de mogelijkheid tot aankoop van:
 T-shirt voor de prijs van € 10
 short voor de prijs van € 20
 sweater voor de prijs van € 30
Voor onze competitiespringers is er de trainingspak die we op training en wedstrijd dragen.
T-shirts zijn beschikbaar in de maten : 5/6
Shorts zijn beschikbaar in de maten : 8J
Sweater zijn beschikbaar in de maten : 5/6
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De betalingen dienen te gebeuren op het rekeningnummer BE67 8908 7412 1187 met vermelding van de naam
skipper + groep.

3. AFSPRAKEN
Bij de start van het nieuwe seizoen willen we graag eens de aandacht vestigen op enkele afspraken .
Afspraken zijn belangrijk voor een goede werking en verloop van training.
 We vragen dat de skippers minimum 5 minuten voor aanvang van de training aanwezig zijn en zich rustig
naar de kleedkamer begeven.


Om de training niet te storen dienen de ouders de sportzaal te verlaten.



Indien u uw dochter/zoon niet tijdig kan afhalen, verwittigt u de train(st)er. De trainster blijft steeds tot de
laatste skipper is afgehaald, maar een seintje is altijd welkom.



Verwittig ook de train(st)er via mail of sms indien u zoon/dochter niet aanwezig kan zijn.



De skippers gaan respectvol om met hun train(st)er, medeskippers en materiaal.

Goede afspraken maken goede vrienden!

4. KALENDER
Onderstaand geven we nu reeds enkele data mee die je met stip kan aanduiden in jullie agenda !


zaterdag 4 november : PK C-B masters 15+ / Aalter



zondag 5 november : PK C-B masters Beloften : exacte locatie nog niet gekend



zaterdag 11 november : PK A masters 15+ /Berlare



zondag 12 november : PK A masters beloften : Berlare



zaterdag 25 november : Recreacup 1 ( voor de recreanten) / Zwijnaarde



zondag 26 november : BK A masters / Zwijnaarde

Wedstrijdkalender competitie en recreacups terug te vinden op onze website en de BRSF website.
Wij doen een warme oproep om zoveel mogelijk supporters op de wedstrijden aanwezig te zijn. Voor onze skippers
is het een hele opsteker!!!

5. VAKANTIEREGELING -HERFSTVAKANTIE
Tijdens de herfstvakantie geldt volgende regeling voor de recreanten :
Vrijdag 27 en zaterdag 28 oktober : normale uurregeling.
!!! woensdag 1 november, vrijdag 3 november en zaterdag 4 november : GEEN training.

6. CLUB IN DE KIJKER
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Tijdens de maand september mochten de leerlingen van GBS Sleidinge hun sport voorstellen.
Op de foto’s spotten we enkele skippers in clubkledij.

7. VARIA



Regelmatig plaatsen we foto’s van onze skippers op onze website, nieuwsbrief, flyers,…
Naar aanleiding van de wet op de privacy, vragen we indien we foto’s van jullie dochter/zoon niet mogen
publiceren graag een mailtje naar info@sleinsskip.be



KOOPJES
Voor onze competitiespringers is de clubtraining vernieuwd.
Wij hebben in onze stock nog enkele broeken van onze vorige outfit die we tegen sterk verminderde prijs
aanbieden nl 10€ .Deze broeken kunnen nog steeds op training gedragen worden ( niet meer op wedstrijd)
Volgende maten zijn nog beschikbaar : 1 ( 140) 2-3-4-36-38-40-42. Indien interesse graag een mailtje naar
info@sleinsskip.be
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Wist je al dat Sleins’ skip ook actief is op Facebook?
Like onze pagina om op de hoogte te blijven!



Heb je zelf nieuwtjes/weetjes/… die mogen gedeeld worden met de rest van de club ? Stuur maar door naar :
info@sleinsskip.be



Heb je nog vragen ? Mail naar : info@sleinsskip.be



Heb je suggesties of ontdek je foutjes op onze website … stuur ze allemaal door naar : info@sleinsskip.be
 Heb je info/foto’s/… stuur ze gerust door naar info@sleinsskip.be en we proberen ze in te passen op onze
website.

Met dank aan onze sponsors !
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