Nieuwsbrief STC RUTTEN
Augustus 2018
Najaarsvergadering:
De jaarlijkse najaarsvergadering willen we deze keer eens op een andere manier invullen. De
opkomst van de leden vinden we te weinig. Op de volgende manier hopen we meer animo te krijgen.
Op vrijdagavond 14 september wordt er op de skeerlerbaan in Wolvega een activiteit gehouden met
na afloop een BBQ. Eventuele mededelingen kunnen we dan doen en ook kunnen er dan kaarten
voor Thialf opgehaald worden voor de nieuwe leden. Deze avond is voor alle leden, ouders van
leden en ook voor partners en evt. andere gezinsleden. Het begint rond 18.00. Dit is alvast de
aankondiging, men moet zich van tevoren wel opgeven i.v.m. het eten. Zet de datum maar alvast in
de agenda. De officiële uitnodiging volgt nog.
Inzell 2018:
De zomervakantie is net begonnen maar de herfstvakantie duurt ook al niet zo lang meer. In de
herfstvakantie gaan vele schaatsers naar het mooie Inzell om daar te schaatsen, fietsen en te
wandelen. Vanuit STC Rutten zullen er ook enkele trainers aanwezig zijn om trainingen te verzorgen.
Dit kunnen schaats en/of fietstrainingen zijn. Ook dit jaar wordt er de Atje Keulen Deelstra Trophy
gereden. Deze wedstrijd wordt georganiseerd door schaatsclub HCH. De wedstrijd is voor pupillen tot
en met de junioren A. Pupillen rijden 100 en 500 meter, junioren rijden 500 en 1000 meter. Onze
club heeft ook een uitnodiging gekregen om deel te nemen aan deze wedstrijd.
Dus ben je van plan om naar Inzell te gaan en wil je de wedstrijd rijden, kun je je vanaf nu opgeven;
Men stuurt een mailtje naar margreetvandertol@gmail.com met hierin de volgende gegevens; de
voornaam en achternaam van de rijder met zijn of haar relatienummer van de KNSB. De
contactpersoon in Inzell, de verblijfplaats/appartement en het mobiele telefoonnummer van de
contactpersoon. Deelname aan de wedstrijd kost 13 euro per deelnemer, dit bedrag moet voor 16
september overgemaakt zijn op rekening van stc Rutten NL53RABO03465.24.520 Wij zorgen dan
dat het verder geregeld wordt. Inschrijvingen die na 16 september binnenkomen zullen niet op
voorhand op de startlijst worden opgenomen, maar komen op de reservelijst.
Vacature:
Stc Rutten is nog steeds op zoek naar een penningmeester. Richard Machielsen helpt ons nu met het
nodige, maar dit kan niet zo blijven. Vandaar nog eens een dringende oproep, heeft u zin om ons in
het bestuur te komen versterken of weet u nog iemand? Geef het aan ons door!
Opleidingen:
In het nieuwe seizoen wordt er ook weer gestart met nieuwe trainers- en juryopleidingen. Er heerst
over het algemeen een tekort aan trainers en ook het jurykorps kan nog steeds nieuwe mensen
gebruiken. Is er onder de leden nog ambitie om trainer of jury te worden, kun je even een berichtje
doen naar het bestuur voor meer informatie. Waar de cursussen gegeven worden hangt van het
aantal deelnemers af.

Peiling interesse T-shirt STC Rutten:
Bij ons in het bestuur is de vraag binnengekomen of er in de kledinglijn van STC Rutten ook T-shirts
opgenomen kunnen worden. Als bestuur vinden we het een goed idee, maar we willen graag even
polsen onder de leden of er genoeg belangstelling voor is zodat het ook uit kan om te bestellen. De
prijs van het T-shirt is 20 euro, maar de club wil 5 euro sponsoren zodat het 15 euro gaat kosten. Zou
je graag in een T-shirt van STC Rutten willen lopen en trainen, doe dan even een berichtje naar
bestuur@stcrutten.nl
Vertrouwenspersoon:
Op de voorjaarsvergadering is het stukje over de vertrouwenspersoon besproken. Diegene bij wie je
kan aankloppen is Corneel van Hulten. Corneel is ook de vertrouwenspersoon van het gewest
Fryslan. De contactgegevens zijn inmiddels op de site toegevoegd. Voor meer info kun je gaan naar
http://www.gewestfryslan.nl/gewest/vertrouwenspersoon
Henk Woud Memorial:
Als laatste willen we alvast aankondigen dat de jaarlijkse fietstijdrit, de Henk Woud Memorial weer
gehouden zal worden op donderdagavond 6 september. Zet deze datum vast in de agenda, we
hopen weer op een goede opkomst. Nadere info volgt.
Bestuur STC Rutten

