Rolschaats en Skeeler Club Tienen vzw
Aangesloten bij de Vlaamse Roller Bond en de FBRS
Verkozen tot beste competitieve Tiense Sportclub 2011

Tienen, 19 augustus 2013.
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 016 81 38 18
 monique.adang@skynet.be
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 De trainingen in zaal hernemen
- op 30 augustus voor de beginners van vrijdag, voor gevorderden en volwassenen
18 - 19 uur : beginners
19 – 20 uur : gevorderden
20 – 21 uur : volwassenen
- op 4 september voor de beginners van woensdag en gevorderden
18 – 19 uur : beginners
19 – 20 uur : gevorderden
De groep van gevorderden mogen op woensdag en vrijdag komen trainen
 Clubkampioenschap 2013
Op vrijdag 27 september 2013 - van 18u tot 20u voor iedereen - worden er wedstrijden
georganiseerd voor de beginners en gevorderden voor het clubkampioenschap 2013.
Ook de beginners en gevorderden die op woensdag komen zijn vriendelijk uitgenodigd om te
komen meedoen aan dit clubkampioenschap !!!
Er is een trofee/aandenken voorzien voor elke deelnemer.
 Brevetten
Op vrijdag 4 oktober en op woensdag 9 oktober 2013 zijn er brevetten voor beginners.
Wie slaagt in de proeven mag overstappen naar de gevorderden.
 Ledenfeest
Op zaterdag 12 oktober 2013 organiseren we het jaarlijks ledenfeest in de sportzaal Houtemveld met
een kaas- en wijnavond. Om + 19u30 is de uitreiking van de trofeeën/aandenken aan de leden die
hebben deelgenomen aan het clubkampioenschap voor recreanten.
Kaarten voor het ledenfeest zijn te bekomen vanaf vrijdag 6 september 2013 in de cafetaria naast de
sportzaal. Om de nodige voorbereidingen te treffen is vooraf inschrijven wenselijk :
t/m 09 oktober.

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 2013.

