
  Nieuwsbrief 
 

Start wintertraining 

Het BMX seizoen is voorbij en daarom een goede zaak om de benen wat te ontspannen! Zoals ieder 

jaar zal de training voor de winter hier op aangepast worden. Dit houdt het volgende in: 

Vanaf 4 november 2014 zal er alleen training op de dinsdagavond plaatsvinden op de gebruikelijke 

tijden. 

Vanaf 1 december 2014 zal de dinsdagtraining ook vervallen en zal er tot en met februari 2015 alleen 

worden getraind op zondag. De eerste zondagtraining vindt plaats op 7 december 2014. Groep 1 zal 

trainen van 10:00 - 11:00 uur en groep 2 van 11:30 - 12:30 uur.  

Vanaf 3 maart 2015 gaan we ons weer voorbereiden op het nieuwe BMX seizoen en starten we weer 

met de dinsdag en donderdagtraining!  

Ontwikkelingen training 

We zijn ontzettend trots en blij met de groei van onze vereniging! Echter onze groei betekent ook dat 

de trainingsgroepen te groot zijn geworden en er ook sprake is van een te groot niveauverschil. Onze 

trainers streven naar een goede kwaliteit en persoonlijke aandacht voor ieder kind. Door de 

groepsgrootte op dit moment komt dit wel eens in het gedrang.  

 

De trainers zijn nu met elkaar aan het overleggen om te bekijken of we het een en ander kunnen 

aanpassen waardoor er een betere training kan worden gegeven en waarbij tevens groei van onze 

vereniging mogelijk is.  

Echter elke aanpassing in trainingsdagen en uren is ook afhankelijk van de medewerking van onze 

EHBO-ers. Op dit moment is er echt een tekort aan EHBO-ers! Daarom de volgende oproep: 

 Oproep  voor EHBO-ers!  
Wij zijn dringend op zoek naar EHBO’ers. Ben je in het bezit van een diploma of ben je BHV-er binnen 

jou bedrijf en vindt je het leuk om te helpen tijdens de training en wedstrijden? 

Kom dan de groep EHBO’ers versterken! 

Aanmelden kan bij coördinator EHBO: Marco van Reeuwijk. Je kunt hem bereiken via het volgende 

mailadres: EHBO@BMXzoetermeer.nl 

Nogmaals zonder aanvulling van onze EHBO-ers is er geen aanpassing van onze training mogelijk. Dus 

steek de handen uit de mouwen en meldt je aan bij onze coördinator EHBO Marco van Reeuwijk! 



 

 

Grote Clubactie 

 

Dit jaar doen wij als vereniging voor het eerst mee aan de Grote Clubactie. Inmiddels zijn een hoop 

van jullie al zeer actief in de verkoop van de loten. Onze dank daarvoor! 

Let op! Uiterste inleverdatum van de boekjes  is  4 november a.s. 

Laten we met zijn allen nog even een laatste sprintje maken en er voor zorgen dat onze eerste 

deelname een succes gaat worden! 

 

Floor Rikaart 

Onze zeer gewaardeerde trainer en bestuurslid Floor Rikaart heeft besloten zijn functies binnen onze 

vereniging niet langer voort te zetten! Floor is al jaren een vaste kern van onze vereniging. Dat dit 

moment een keer zou komen was bekend maar als het moment dan daar is betreuren wij toch zijn 

afscheid. Uiteraard laten we Floor niet ongemerkt vertrekken en hebben de activiteitencommissie 

gevraagd om een passend afscheid voor hem te organiseren. Hierover zullen wij jullie later 

informeren. 

 

Sinterklaas 

 
Onze vereniging trekt zich niets aan van de discussie rond sinterklaas. De activiteitencommissie is 

druk in gesprek met de goede man of hij een plekje in zijn agenda kan vrijmaken om ons te 

bezoeken. Houdt je mail dus in de gaten! 

 

PR medewerker 

Ter promotie van onze vereniging en onze leden zijn we op zoek naar iemand die het leuk zou vinden 

om op structurele basis de contacten wil onderhouden met de lokale kranten. We zoeken iemand die 

het leuk vindt om op een enthousiaste manier wedstrijdverslagen te schrijven en deze met foto aan 

te bieden bij de lokale kranten. Heb je interesse? Laat het dan weten via info@bmxzoetermeer.nl. 

 

 

mailto:info@bmxzoetermeer.nl


Verlengingsbrief lidmaatschap 

Binnenkort zal de verlengingsbrief lidmaatschap weer worden verzonden. In deze brief zullen twee 

wijzigingen opgenomen zijn zoals deze zijn besloten in de ledenvergadering van 17 maart 2014. 

 

De eerste wijziging heeft betrekking op het inschrijfgeld voor de club 2 wedstrijden te weten € 20,00 

welke in het lidmaatschap wordt opgenomen. Motivatie hiervoor is om alle leden van jong tot oud te 

stimuleren om deel te nemen aan de Club 2 wedstrijden.  

De tweede wijziging heeft betrekking op een borgstelling inzake onderhoud. 

Onze BMX vereniging is een relatief kleine vereniging. Hierdoor is de vereniging volledig afhankelijk 

van vrijwilligers. Omdat deze actieve houding niet bij iedereen een vanzelfsprekendheid is, is er in de 

ledenvergadering besloten dat  ieder gezin een borg betaald van € 50,00. 

Deze borg kan terugverdiend worden tegen 15 uur vrijwilligerswerk bij onze vereniging.  Hieronder 

valt bijvoorbeeld kantine en EHBO diensten maar ook de aanwezigheid op de klusdagen. Door de 

invoering van deze borg hoopt het bestuur meerdere mensen te stimuleren om hun bijdrage te 

leveren aan de vereniging.  

 

De vereniging hoopt van harte dat we aan het einde van het jaar de borg aan iedereen kunnen 

terugstorten. Dit zou namelijk betekenen dat ieder lid/ouder zijn bijdrage levert aan de vereniging. 

 De inkomsten van de vereniging zijn te gering om werkzaamheden uit te laten voeren. Als we een 

mooie club c.q. baan willen behouden dan moeten we hier met zijn allen een bijdrage aan leveren. 

En bedenk! 

 

VELE HANDEN MAKEN LICHT WERK! 

Laat de huidige vrijwilligers niet in hun hemdje staan en JOIN THE CLUB! 

 

Tot slot willen we nog iets moois kenbaar maken! 

Misschien heb je het al via onze facebook pagina vernomen. Onze vereniging is uitgekozen om de 

laatste Internationale Topcompetitie van het jaar te houden! 

Dit betekent dat we op 10 en 11 oktober 2015 weer een mooie wedstrijd mogen organiseren waarbij 

we hopen dat we weer veel internationale gasten mogen ontvangen. 

 

Wij wensen iedereen een goede en zachte winter zodat we ons lekker kunnen klaarmaken voor 

een nieuw en succesvol BMX seizoen! 

 

 


