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Op 1 oktober start ons winterseizoen. Door de coronamaatregelen die steeds weer
veranderen is niets meer vanzelfsprekend of is zoals het is geweest.
Het skeeleren op donderdagavond met de nieuwe lesindeling verloopt prima. De
bostraining is door de gezondheidsklachten van Jan Oosterink overgenomen door
Monique Weustenenk en is goed verlopen, iedereen is enthousiast.
Hoe nu verder…
Het merendeel van de lopers heeft aangegeven buiten door te willen trainen. Aan deze
wens komt het bestuur graag tegemoet. Dit betekent dat er nauwelijks of geen
belangstelling is voor de conditietraining in de zaal. Een beeld dat niet nieuw is, het
afgelopen jaar waren er ook (te)weinig deelnemers bij de zaaltraining. Financieel gezien
reden voor het bestuur om dit uur anders in te gaan invullen, de zaal is wel gehuurd op
dinsdagavond van 20.00 – 21.00 uur. Wij denken aan skeeleren voor de oudere jeugd en
volwassenen En dan met name voor diegenen die de basistechniek willen verbeteren.
Tijdens de skeelerlessen in juni was dit een erg enthousiaste groep, helaas konden we in
september geen vervolg cursus aanbieden. Wij zien dit als een mooie nieuwe kans om
ook voor deze groep skeelerlessen in de wintermaanden aan te bieden. Heb je interesse
of ken je iemand die wel zou willen skeeleren neem dan contact op met Irma van Hof
06 30945250 voorzitter@hessenrijders.nl. Vanaf dinsdag 6 okt. ben je op dinsdag
welkom om het eerst eens te proberen. Ervaar zelf hoe het is om binnen te skeeleren.
Eerst doen, dan geloven !
Jaarvergadering
De jaarvergadering in april kon niet doorgaan. Voor de voortgang van het reilen en zeilen
van de vereniging is het wenselijk, nu het weer mag, om een ALV te plannen. De
penningmeester heeft aangegeven te willen stoppen, tijdens de ALV moet er officieel een
nieuwe penningmeester gekozen worden. Het is nu al oktober en Dirk vervult nog steeds
plichtsgetrouw zijn taken. Femke Vreman, ouder van drie skeelerende kinderen, heeft
aangegeven wel penningmeester te willen worden.
Zet in uw agenda

donderdag 29 oktober
als datum voor een ALV.
Wel onder voorbehoud i.v.m. de corona maatregelen.
Een officiële uitnodiging met agenda volgt t.z.t

Wij volgen de regels van het RIVM en de protocollen van KNSB en NOC*NSF en de
Hessenhal.
Zorg voor elkaar, houd je aan de regels en kom lekker sporten.
Blijf bewegen, blijf gezond !
Het bestuur
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