Rolschaats en Skeeler Club Tienen vzw
Aangesloten bij de Vlaamse Roller Bond en de FBRS
Verkozen tot beste recreatieve Tiense Sportclub in 1991 en 2003

Tienen, 24 augustus 2010.
Secr :  Monique Adang
Aarschotsesteenweg 53
3300 Tienen
 016 81 38 18
 monique.adang@skynet.be
websites : rsc-tienen.be
skeelertv.be
start-to-skate.be
DEXIA 786-5715853-15

Geachte ouders,
Beste clubleden,

Het schooljaar nadert met rasse schreden en dat betekent ook dat de trainingen in zaal terug
hernemen vanaf woensdag 1 september 2010.

BELANGRIJKE MEDEDELING voor de beginners die woensdag komen oefenen
Gezien het beperkte aantal trainers zullen we alleen nog op vrijdag beginnerslessen
organiseren. Tijdens de maand september is er voor de beginners op woensdag een
overgangsregeling voorzien :


tijdens de maand september intensieve lessen van 18u30 tot 20u00 die de meeste
beginners zullen toelaten een brevet gevorderden te behalen zodat ze op woensdag
kunnen blijven oefenen



diegenen die geen brevet halen kunnen vanaf oktober aansluiten bij de groep beginners
op vrijdag van 18u00 tot 19u00.

Hierbij vind je het trainingsschema vanaf september 2010 tot eind juni 2011.
OPGELET voor de aanvangsuren van de trainingen op woensdag.
 Op vrijdag 24 september 2010 worden er wedstrijden georganiseerd voor de beginners en
gevorderden voor het clubkampioenschap 2010 (van 18u30 tot 21u00).
Iedereen – ook diegenen die op woensdag komen trainen - worden dan ook op vrijdag
verwacht !!!
Er is een trofee voorzien voor elke deelnemer (zie volgende alinea) !
 Op zaterdag 16 oktober 2010 organiseren we het jaarlijks ledenfeest met een kaas- en
wijnavond in de sporthal Houtemveld. Meer hierover volgt later.
Tijdens dit ledenfeest zullen de trofeeën overhandigd worden aan de leden die hebben
deelgenomen aan het “clubkampioenschap voor recreanten 2010” en worden de
competitierenners gehuldigd voor hun uitstekende prestaties voor het sportjaar 2010.
Wij zien jullie allen graag terug in september.

Het bestuur van RSC Tienen.

Ter herinnering : Het lidgeld moet in september NIET hernieuwd worden.
Het lidgeld dat je hebt betaald is geldig tot 31 december 2010.
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