scoss
Schaats- en Skeelerclub voor Oss en omgeving
Secretariaat SCOSS: D. Mokveld, Wilgenstraat 14, 5366 CE Megen, tel. 0412-462228

Nieuwsbrief nr 3 2014
Schaatsen lijkt nog heel ver weg met de vakantie zo in het vooruitschiet, al zijn we
op de achtergrond bezig om de baan- en trainersbezetting vorm te geven en de
groepen in te delen. Ook hebben we tijdens de ALV uitvoerig stilgestaan bij de
schaatsbezetting van het afgelopen seizoen. Deze viel helaas tegen, wat zich
doorvertaald in een tegenvallende financieel resultaat. In deze nieuwsbrief komen
wij terug op een aantal gemaakte afspraken tijdens de ALV.
Ook willen wij graag nog een geweldig initatief onder de aandacht brengen, de 24
uurs van KIKA.
Schaatsseizoen 2014-2015
Wij hopen dat we alle schaatsende leden van afgelopen seizoen weer op zaterdag
4 oktober in het Triavium te mogen verwelkomen! Mocht je dit seizoen besluiten
om niet te gaan schaatsen dan willen we dat graag uiterlijk 31 augustus 2014
weten door een email te sturen naar ledenadministratie@scoss.nl. Kom je
komende winter weer schaatsen dan hoef je niets te doen, we plaatsen je dan
automatisch op de lijst.
NB. Wij zijn helaas genoodzaakt bij niet tijdige afmelding de schaatsbijdrage door
te belasten.
24 uurs KIKA
Met maar liefst drie skeelerteams doet SCOSS dit jaar mee aan de 24 uurs van
KIKA. Dit evenement wordt gehouden op 5 en 6 september op de baan van
Flevonice in Biddinghuizen. Een geweldig initiatief! Het begint op
vrijdagmiddag 5 september om 16.00 uur en eindigt op
zaterdagmiddag 16.00 uur. De bedoeling is om zoveel mogelijk
kilometers te rijden.
De teams:
Volwassenen Dirk Langhout, Freek Huizing, Marc van de Berg, Teun
Uijtdewilligen, Annebert den Ouden en Trudy van der Graaff.
Jeugdteam jongens: Daniel van Rijswijk, Teun Verhoeven, Shihaab
Rouinne.
Jeugdteam meisjes: Noortje Gremmen, Manon Gremmen, Famke Veenstra,
Nicolle van Rijswijk en eventueel Annemiek Route.
Dirk Langhout, Anco van Rijswijk en Helene Gremmen zijn de teamcaptains.
Wil je sponsoren? Er wordt voor de jeugdteams een sponsorlijst gemaakt, zodat zij
zich kunnen laten sponsoren per rondje. Ook komen er loten die verkocht gaan
worden. Alle voorbereidingen zijn natuurlijk te volgen op onze website!
Kom jij ons ook aanmoedigen dat weekend?
Informatie of vragen? Mail naar secretaris@scoss.nl

Ledenwerving
Wij willen alle leden oproepen om te helpen de schaatsbaan
tijdens ons SCOSS uur op zaterdag vol(ler) te krijgen! Ken je
broertjes, zusjes, ouders, buren, kennissen, vrienden uit de regio
Oss die graag beter willen leren schaatsen? Of vind je skeeleren
zo leuk dat je van de winter de overstap van wieltjes naar ijzers
wilt maken? Of had je afgelopen winter even geen tijd, maar wil
je deze winter weer met je schaatstechniek aan de slag? Of……
Kortom, maak iedereen enthousiast voor SCOSS. Opgeven gaat
via ons online inschrijfformulier op de website! Wil je meer info
over het schaatsen, stuur dan een mail naar
mariekesnieder@gmail.com of secretaris@scoss.nl.
Zonder nieuwe leden zijn we genoodzaakt de schaatsbijdrage fors te
verhogen….dus we hebben jullie hulp echt nodig om nieuwe leden te werven!
Activiteiten september (kijk voor de meeste actuele informatie op onze website!) :
5 en 6 september: 24 uurs KIKA skeeleren
13 september: SCOSS dag
24 september: ALV
SCOSS selfie actie: En…… hoe bereidt jij je voor op het schaatsseizoen?
Het winterseizoen is nog ver weg…..maar je voorbereidingen voor het nieuwe
seizoen zijn vast al volop gestart. In het bos, op de weg, met skeelers, op de fiets
of…….kortom, laat het zien door in je SCOSS tenue een selfie van jouw
voorbereiding op te sturen naar clubblad@scoss.nl. De leukste selfie’s worden
geplaatst in het clubblad van oktober!

VACATURES
Een vereniging als Scoss draait al jaren op de fantastische
inzet van onze vrijwilligers en we kunnen dan ook niet zonder!
Maar…wij blijven altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers die mee willen helpen.
Concreet zijn wij op zoek naar een voorzitter of penningmeester en PR
commisseleden.
Interesse of nieuwsgierig wat het werk inhoud? Neem gerust contact op met oKoen
Berghuis of Diana Mokveld.
Informatie of vragen? Mail naar secretaris@scoss.nl

