
 
 
 
 
 
 

 

 Nr. 14  - Juni 2018   

Beste wintersportliefhebber, 
 
Zoals gebruikelijk willen we u voordat de zomer begint, met deze 
nieuwsbrief alvast informeren over het programma voor het vol-
gende winterseizoen. Bovendien willen we u de gelegenheid ge-
ven om tijdig eventuele wijzigingen door te geven.   
Doorgeven wijzigingen 
In deze brief bevindt zich een inlegvel. Alleen als er iets wijzigt 
dient u dit ingevuld te versturen. Dus alleen bij een wijziging van 
bijvoorbeeld uw woonadres, e-mailadres, bankrekeningnummer 
of de volgend jaar te volgen trainingen. Zonder tegenbericht gaan 
we er van uit dat alles bij het oude blijft. Een eventuele opzegging 
van het lidmaatschap dient dit jaar uiterlijk op 30 juni bij ons bin-
nen te zijn, een maand later vanwege de latere verschijning van 
de nieuwsbrief. 
Samenstelling bestuur 
Tijdens de Algemene LedenVergadering, 12 november jl., is onze 
penningmeester Toine van Goethem teruggetreden. 
Arianne Scholtz en Marian Brand-Beld werden verkozen tot nieu-
we bestuursleden. Marian zal in de functie van penningmeester 
zitting nemen in het bestuur. 
Trainingen 2018-2019 
We hebben het komende jaar te maken met enkele wijzigingen, in 
sommige gevallen een nieuw gezicht, soms weer een 'oud gezicht’  
en een enkele keer een aangepaste tijd en een andere trainingslo-
catie.  
Saskia Kruse en Annemieke van de Laak hebben te kennen gege-
ven te stoppen met het geven van trainingen. We hebben deson-
danks voor het komende trainingsseizoen het trainingsaanbod 
nog ongewijzigd kunnen laten. Het aanbod bevat als vanouds 6 
zaaltrainingen ‘s avonds en 6 buitentrainingen op zondagochtend. 
(zie pagina 2 en 3). De buitentraining op donderdagochtend heb-
ben we niet kunnen programmeren vanwege onvoldoende deel-
name.  
Alle trainingen worden aangeboden onder voorbehoud 
van voldoende deelname. Mocht er vanwege onvoldoende deel-
name of anderszins een geplande trainingsgroep niet bemand 
kunnen worden, dan zullen we de aangemelde deelnemers hier-
over informeren en de keuze voorleggen: aan een ander trainings-
groep deelnemen, dan wel de inschrijving en/of het lidmaatschap 
met terugwerkende kracht te annuleren (onverlet de einddatum 
voor wijziging/opzegging). 
Voor de ‘rustige’ Nordic Walking-groep op de zondagochtend, die 
voorheen door Annemieke werd verzorgd, staat in het schema op 
pagina 3 nog geen trainer/-ster ingevuld. Deze is nog niet bekend 
bij het ter perse gaan van deze nieuwsbrief. 
De ‘rustige’ looptrainingen op zondag zullen weer, als vanouds, 
door Henk Kiewiet worden verzorgd.  
 

 
 

  w w w. s k i v e r e n i g i n g t w e n t e . n l  

Nordic Walking Training in de sneeuw op het Lutterzand 

Dick Hillen pakt weer de ‘intensieve’ Nordic Walking-training op   
zondag op, zoals we vorig seizoen geëindigd zijn.  
Mirjam Nollen gaat de zaalgroep van Saskia in Hengelo op de 
donderdag onder handen nemen en doet dat een kwartier later. 
Tenslotte hebben we nog een nieuwe tijd en locatie voor 
de zaaltrainingen op de woensdag in Enschede. We heb-
ben voor dit jaar de zaal van de SBO School 'De Spinaker' 
aan de Poolmansweg 245 kunnen reserveren en dat op 
de vertrouwde tijd van 19:30 tot 20:30u. 
Alle betreffende groepen zijn de afgelopen weken geïnfor-
meerd.  De overige trainingen blijven ongewijzigd. 
Tarieven 
Tijdens de Algemene LedenVergadering van 12 november jl. 
heeft de vergadering besloten de tarieven voor alle trainingen 
te verhogen met € 5,-- Dit om de toekomstige begroting slui-
tend te houden onder een teruglopend ledenaantal. (zie sche-
ma onder “trainingskosten 2018-2019”). 
 
Tot slot wensen we u een goede zomer, zodat we er vanaf eind 
september met z’n allen weer flink tegenaan kunnen. 
Op naar een nieuw wintersportseizoen! 

 
Het bestuur, 
Erik Wermelink, voorzitter 
Goke Möller, secretaris 
Marian Brand-Beld, penningmeester 
Arianne Scholtz, trainings coördinator 
Eric Hoekman 
 



Binnen: Locaties en data zaaltrainingen 
 

Eerste binnentraining in de week van 24 september 2018 
Laatste binnentraining in de week van 11 maart 2019 

N.B. Tijdens de schoolvakanties zijn er geen zaaltrainingen. 
 

  Nr. plaats  Locatie  Tijdstip  Trainer / Contactpersoon 

  1.  Almelo 
 

 Gymlokaal A.O.C. 
 Bornerbroeksestraat 348 

 Maandag 
 19.30 - 20.30 

 Bob Huisken                     06-21663698  
 Truus Letteboer              0546-812215 

  2.  Almelo 

 

 Gymlokaal A.O.C. 
 Bornerbroeksestraat 348 

 Dinsdag  
 19.00 - 20.00 

 Lidy Platel                         0524-561675 
 Ria Kamphuis                   0546-861957 

  3.  Enschede 
 

 Gymlokaal Alfonsusschool 
 Ingang Hogelandstraat 5 

 Maandag 
 19.00- 20.00 

 Jelle Heutink                     06-37382669  
 Marijke Westerbaan       053-4313249 

  4.  Enschede 
 

 Gymlokaal SBO School 'De Spinaker'  
 Poolmansweg 245 

 Woensdag 
 19.30 - 20.30 

 Lidy Platel                         0524-561675 
 Helga Moraal                   053-4308362 

  5.  Hengelo 
 

 Gymlokaal “De Grundel” 
 Ingang Nijhofslaan 

 Donderdag 
 19.45 - 20.45 

 Mirjam Nollen                  0547-334047    
Hetty Richardson             074-2919697 

  6.  Borne 
 

Gymlokaal Twickel SG 
Welemanstraat 51  

 Maandag 
 20.45 - 21.45 

 Mirjam Nollen                  0547-334047 
 Erik Wermelink                074-2662137 

    

2018-2019 
septem-
ber  

oktober  november december januari februari maart 

1.  Almelo (ma) - 24 1 8 15 - 29 5 12 19 26 3 10 17 - - 7 14 21 28 4 11 - 25 4 11 

2.  Almelo  (di) - 25 2 9 16 - 30 6 13 20 27 4 11 18 - - 8 15 22 29 5 12 - 26 5 12 

3.  Enschede (ma) - 24 1 8 15 - 29 5 12 19 26 3 10 17 - - 7 14 21 28 4 11 - 25 4 11 

4.  Enschede (wo) - 26 3 10 17 - 31 7 14 21 28 5 12 19 - - 9 16 23 30 6 13 - 27 6 13 

5.  Hengelo (do) - 27 4 11 18 - 1 8 15 22 29 6 13 20 - - 10 17 24 31 7 14 - 28 7 14 

6.  Borne (ma) - 24 1 8 15 - 29 5 12 19 26 3 10 17 - - 7 14 21 28 4 11 - 25 4 11 

tel:06%2037382669


Buiten: Looptraining + Nordic Walking 2018 - 2019 
op 6 niveau’s 

Zondag van 10.00 uur - 11.15 uur 
Afwisselend restaurant “Hoogspel” in Delden en “Paviljoen Lutterzand” in de Lutte. 

2018-2019  sept           oktober november december januari februari Maart 

Zon. Delden   30  14  28  11  25  9  - - 6  20  3  - 24  10  

Zon. De Lutte    7  21  4  18  2  16 - -  13  27  10 -  3   

 

Trainingskosten 2018-2019 
 

Binnen:  Zaaltrainingen incl € 15,- Lidmaatschap = €  125,-  

 Buiten:   Looptraining of 
               Nordic Walking 

incl € 15,- Lidmaatschap = €  110,-  

Combinatie:  
Binnen en Buiten  

incl € 15,- Lidmaatschap = €  195,-  

Alleen Lid SVT                                    €   15,-      

Trainer / Contactpersoon Buitentrainingen 

     Loopgroepen:                                                                     Nordic Walking:        
    Henk Kiewiet   -rustige groep                                         Brigitte Bruiss  -rustige groep         
    Peter Brouwer -midden groep (053-4348853)                     Lidy Platel       -midden groep (0524-561675)                                     
    Mirjam Nollen  -snelle groep (0547-334047)                        Dick Hillen       -actieve groep (074-2425520)                   

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
 

Om op een praktische wijze te voldoen aan de eisen vastgelegd in de nieuwe privacy wet (de Algemene Verorde-
ning Gegevensbescherming, oftewel AVG), maakt het bestuur van de SkiVereniging Twente bekend dat de vereni-
ging er vanuit gaat dat een lid instemt met het publiceren van foto's waarop hij/zij herkenbaar staat afgebeeld, tenzij 

een lid per brief of mail heeft aangegeven hier niet mee in te stemmen.   



Noteer in uw agenda: 
 

Ledenvergadering: 28 oktober 2018 
 
 

 
Oliebollenloop: 6 januari 2019 

 

 

Deze nieuwsbrief werd mogelijk gemaakt door de sponsoring van: 
Ricoh Document Centre in Enschede. 

 Secretariaat:  
Goke Möller 

 Tichelweg 34, 7621 GC Borne 
Telefoon: 074 266 8038 

E-mail: secretaris@skiverenigingtwente.nl  



 Alleen in te vullen bij een opgave van een wijziging 
 of te gebruiken voor opgave nieuw lidmaatschap. 
 
 

O    de heer                O mevrouw  

 

Naam:  ___________________________________________________________________ 

 

Voorletters _____________                              Geboortedatum: ______- ______- 19______  

 

Adres: ____________________________________________________________________ 

 

Postcode:  _____-_____-_____            Woonplaats: ________________________________ 

 

Telefoon: ___________________              Email: __________________________________ 

    Is wel / geen * lid van de Nederlandse Ski Vereniging  (*doorhalen wat niet van toepassing is) 
                                                                       

Machtiging tot doorlopende jaarlijkse incasso   

Vermelde bedragen worden elk jaar - tot wederopzegging - in oktober in één keer geïncasseerd 

 

IBAN: ___________________________________                     Incassant-ID: NL93ZZZ400772510000 

 

Datum: _____________________             Handtekening: ____________________________ 

zal in seizoen 2018 - 2019 deelnemen aan: 
 

 Binnentraining nummer    € 125,-:       1   /   2   /   3   /   4   /   5  /  6  *      

 Hardloopgroepen zondag     € 110,-:     30 snelle groep   /   31 middengroep   /   32 rustige groep   * 

 Nordic Walking groepen zondag  € 110,-:      26 actieve groep   /   27 rustige groep   * 

 Alleen lidmaatschap    €   15,-: 
                * keuze(s) omcirkelen 
 

Combinatie training binnen en buiten € 195,-  
 

Stuur dit formulier naar: 
Ledenadministratie Ski Vereniging Twente p/a Helga Moraal, S. Robertsonlaan 17, 7545 RW Enschede 
Telefoon: 053-4308362 
 
 

 


