Clinic Robert de Wilde

Wil jij goed voorbereid en met veel BMX techniek info de winter ingaan? Laat je informeren
en trainen door voormalig Elite Men Wereld Kampioen en Olympiër, Robert de Wilde.
Op zaterdag 21 november zal er op onze baan een clinic worden gehouden. Deze clinic is
door Terra-Cotta Sportprijzen georganiseerd. Inschrijving wordt eerst opengesteld voor leden
van BMX Zoetermeer.
Normale prijs 3-urige clinic is € 25,00. Terra-Cotta Sportprijzen legt € 5,00 bij voor alle
deelnemende leden van BMX Zoetermeer.
De kosten voor deze clinic komt voor ons leden op € 20,00.
LET OP! Om gebruik te maken van deze korting moet je voor zondagavond 24.00 uur je
aanmelden via onderstaande mail:
rdwbmxclinic77@gmail.com

Zie voor verdere informatie de flyer (bijlage)

Training
Vorige week heeft er een trainersoverleg plaatsgevonden om een nieuw plan te maken voor
2016. Hier zijn wat goede ideeën uitgekomen. Informatie hierover volgt later.
We hebben gelukkig nog steeds een groep gemotiveerde en enthousiaste trainers om het
trainingsprogramma volgend jaar op te pakken maar de trainersgroep is kwetsbaar. Het is
daarom noodzakelijk dat er ook ouders mee gaan draaien in de training. Daarom onderstaande
oproep:

Oproep
Trainingouders gezocht:
Vindt 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
Ehbo-ers gezocht!
Afgelopen zondag heeft Kevin in verband met zijn studie afscheid genomen als ons vaste
ehbo kracht. 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

Grote Clubactie!

Nog even een reminder!
Dinsdag 10 november zal de laatste avond zijn om de ingevulde boekjes in de daarvoor
bestemde bus in de kantine in te leveren!
De teller van het meest aantal verkochte loten staat nu op 11. Dusss…
De drie beste lotenverkopers van de club verdienen een VVV-bon! En:
 Als je 20 of meer loten verkoopt dan ontvang je een gratis entreekaart voor Duinrell,
Slagharen of Bobbejaanland. Kijk voor meer informatie en de actievoorwaarden per
pretpark op www.clubactie.nl.
 Voor de beste lotenverkopers van Nederland zijn geweldige prijzen te winnen. De
hoofdprijs is een Apple iPad! Voor meer informatie kijk op
www.clubactie.nl/verkoopwedstrijd.
Tevens ontvingen we van de Grote Clubactie nog onderstaande actie:
De Grote Clubactie zet zich al meer dan 40 jaar in voor het Nederlandse verenigingsleven. Wij
hebben hierin een partner gevonden in de Rabobank. Ook zij draagt verenigingen een warm hart toe.
Daarom geeft de Rabobank mooie prijzen weg voor uw vereniging.

Win een BMX- of Mountainbike Clinic
Houden uw leden van mountainbiken of BMX’en? Grijp dan nu een geweldige kans! Laat uw leden
meedoen met de BMX-Mountainbike-actie. Dan maken zij kans om een unieke ervaring te winnen.
Hoe zien de twee fantastische clinics van de BMX-Mountainbike-actie eruit?
- Een BMX Clinic van 2 uur lang. (De clinic is voor 8-10 personen en de minimumleeftijd is 8 jaar.)
- Een mountainbike clinic van Jan Weevers, ex-mountainbiker en voormalig bondscoach. (De clinic is
voor ongeveer 20 personen en de minimumleeftijd is 12 jaar.)

Meedoen
Wilt u dat uw clubleden kans maken op één van deze twee clinics? Laat ze dan de volgende vraag
beantwoorden: ‘Waarom wil je graag bij één van deze clinics aanwezig zijn?’
Het antwoord insturen kan vóór woensdag 18 november naar kids@clubactie.nl. Let op! Laat ze bij
hun antwoord ook aangeven welke van de twee clinics ze willen winnen.
Meer acties
Op de Rabobank-actiepagina zijn nog meer prijzen van de Rabobank te winnen. Houd deze pagina en
www.kids.clubactie.nl dus in de gaten!
Met vriendelijke groet,
Renskje de Wit
Coördinator prijzen

