
 
 

Nieuwjaarsreceptie 

Graag willen wij met al onze leden terugkijken op 2015 en het nieuwe seizoen inluiden!  

 

De nieuwjaarsreceptie zal dit jaar plaatsvinden op zondag 17 januari 2016. 

De training zal in plaats van de ochtend verplaatst worden naar de middag: 

Groep 1: 14.00 uur - 15.00 uur 

Groep 2: 15.00 uur - 16.00 uur 

Om 16.00 uur starten we de borrel waarbij tevens de uitreiking van de jaarlijkse clubbekers 

zal plaatsvinden! 

Rond 17.30 uur zullen we het buffet openen waarna we de avond rond 19.00 uur zullen 

afsluiten. 

Voor het buffet verzoeken wij alle ouders om zich van hun beste kookkunsten te laten zien. 

Laat ons jou beste recept proeven en geef je op in de kantine! 

 

Extra training Wereldkampioen Robin van der Kolk 

Om onze fanatieke rijders tegemoet te komen hebben wij meervoudig wereldkampioen Robin 

van der Kolk benaderd om eens in de twee weken een training op onze club te verzorgen. 

De training zal plaatsvinden op woensdagavond in twee groepen afhankelijk van leeftijd. 

Groep 1: 19.00 – 20.00 uur  

Groep 2: 20.00 – 21.00 uur  

Om iedereen voldoende aandacht te geven hebben wij een maximum per groep van 16 rijders. 

De training is voor iedereen die wat extra wil doen voor het komende seizoen en zijn of haar 

grenzen wil verleggen.  

De kosten voor deze trainingen bedragen € 5,00 per training. Robin zal deze training het hele 

jaar door verzorgen. Aangezien Robin gaat deelnemen aan het wereldkampioenschap in 



Colombia zal er rond mei een aangepast rooster zijn. Het totaal aantal trainingen voor 2016 

komt op 22 keer. 

Heb je interesse geef je dan voor 10 januari 2016 op via info@BMXZoetermeer.nl. 

De training voor het gehele jaar bedraagt € 110,00 en moet voor 30 januari 2016 zijn voldaan 

aan de vereniging op rekeningnummer NL70INGB 0000132523. 

De eerste training zal starten op woensdag 3 februari 2016. 

Bij onvoldoende aanmeldingen is het mogelijk dat wij deze training ook openstellen voor 

rijders van Rijswijk en Barendrecht echter het maximum van 16 rijders per groep blijft 

gehandhaafd. 

 

Lidmaatschap 2016 

Let op! Wil je je lidmaatschap voor 2016 voortzetten maak dit dan uiterlijk 30-12-2015 

kenbaar via onze website! 

 

Activiteitencommissie 

Zit organisatie en creativiteit in je bloed? Geef je dan nu op voor onze activiteitencommissie! 

Deze actieve commissie heeft al diverse leuke activiteiten voor onze kids georganiseerd 

(BMX kamp, Sinterklaas, Disco etc) en dit willen zij graag in 2016 voortzetten. Zij kunnen 

daarbij echter wel wat hulp gebruiken. 

Wil je meer weten? Neem dan contact op met Astrid Hoorn (moeder van Wessel en Ramon) 

 

Trainingouders gezocht: 

Vind je het leuk om de jeugd te stimuleren en hun grenzen te verleggen? Geef je dan nu op als 

hulptrainer. We zoeken ouders die vast willen meedraaien met de huidige trainers en op deze 

manier hun kennis willen vergroten. BMX ervaring is niet noodzakelijk, enthousiasme wel! 

Heb je vragen of wil je je aanmelden, stuur dan een mailtje naar info@bmxzoetermeer.nl 
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Ehbo-ers gezocht! 

Om onze trainingen veilig te laten verlopen is de aanwezigheid van een ehbo-er vereist. Ben 

je in het bezit van een ehbo-diploma of ben je bhv-er, geef je dan nu op! Dit kan via 

info@bmxzoetermeer.nl 
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