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1. Jubileum 

We hebben het al aangekondigd. In 2020 bestond de Skivereniging Regio Zwolle 50 jaar. We 

gaan dat dit seizoen vieren en noemen het een jubileumjaar. Naast de dingen die we in deze 

nieuwsbrief melden,  gaan we nog iets organiseren. Houd hiervoor de nieuwbrieven in de 

gaten.  

2 Uitje naar de skihal Zoetermeer 17 september 2022 

Voor de leden en trainers van de Skivereniging Regio Zwolle organiseren we in het kader van 
ons jubileum een uitje op 17 september 2022. 

  
We gaan naar Snowworld Zoetermeer. Snowworld Zoetermeer heeft 4 pistes.  

  
Wat?                       Skiën en barbecueën 
Waar?                     Snowworld Zoetermeer, Buytenparklaan 30, 2717 AX Zoetermeer 
Voor wie?              Leden en trainers van de Skivereniging Regio Zwolle. 
Hoe?                       Met eigen vervoer, meerijregeling (vertrek om 15.00 uur uit Zwolle) 
Wat kost het?       25 Euro.  Introducé(e)'s betalen 35 Euro.  
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Inbegrepen; 1 uur skiën en onbeperkt barbecueën 
Exclusief vervoer, drankjes en materiaalhuur. 
  
Opgeven voor 3 september 2022 op info@skiverenigingzwolle.nl. Wil je hierbij aangeven of 
je wilt meerijden of je zelf wilt rijden. We proberen een reële meerijregeling te organiseren.  
 
Een uur extra skiën kent een toeslag van 5 euro. 

 

3. Start trainingen en open dag 

De Skivereniging Regio Zwolle organiseert in dit lustrumjaar een aantal Open Dagen om 

belangstellenden kennis te laten maken met onze skitraining.  

Op zondag 11, dinsdag 13 en zaterdag 24 september starten de trainingen weer. Op dinsdag 

in de zaal, de andere dagen zijn buitentrainingen, in de bosrijke omgeving van de 

Agnietenberg. In het kader van ons jubileumjaar willen we starten met drie Open Dagen. Dit 

houdt in dat de eerste training iedereen mee mag komen trainen. Voor de organisatie graag 

via de website aanmelden als iemand interesse heeft.  Na afloop drinken we gezellig koffie 

of thee. 

Dinsdagtraining 

Waar: Multifunctioneel Centrum (MFC) De Bolder Dobbe 29, 8032 JW Zwolle 
  
Wanneer : Dinsdag om 19:15 uur 
  
Start trainingen :  13 september 2022 
  
Einde trainingen : 11 april 2023 
  
Uitval door vakantie en feestdagen : 27 december en 3 januari 2023  
  
Aantal lessen : 29 
  
Cursusnummer : 1 
  
KOSTEN Cursus Contributie 
Heel seizoen €125,- 
Half seizoen €75,- (sept.- dec. / jan. – april) 
Natuurlijk naast een lidmaatschap van de SRZ. 
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Bijzonderheden: De training is verschoven van woensdag naar dinsdag. Kun je niet op 
dinsdag vergeet dan niet het afmeldingsformulier in te zenden. Deze kun je downloaden op 
onze site. 
 

Zaterdagtraining 

Waar : Theehuis “De Agnietenberg” te Zwolle Haersterveerweg 23, Zwolle. Start vanaf de 
parkeerplaats.  
  
Wanneer : Zaterdag, 9.00 - ca. 10.00 uur 
  
Start seizoen :  24 september 2022 
  
Einde seizoen : 15 april 2023 
  
Uitval door vakanties of feestdagen : geen 
  
Aantal lessen : 30 
  
Cursusnummer : 2 
  
Kosten Cursus Contributie 
Heel seizoen €100,- 
Half seizoen €60,- (sept.- dec. / jan. – april) 
Natuurlijk naast een lidmaatschap van de SRZ. 
 

Bijzonderheden: Wil je niet meer meedoen, vergeet dan niet het afmeldingsformulier in te 
zenden. Deze kun je downloaden op onze site. 
Koffiedrinken als vanouds. 
 

Zondagtraining 

Waar : Vanaf de parkeerplaats HTC, Brinkhoekweg 200 Zwolle 
  
Wanneer : Zondag, 10.00 - ca.11.00 uur 
  
Start seizoen :  11 september 2022 
  
Einde seizoen :  16 april 2023 
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Uitval wegens kerstwandeling of feestdagen : 18 en 25 december 2022, 1 januari en 9 april 
2023 
  
Aantal :  28 
  
Cursusnummer : 3 
  
KOSTEN Cursus Contributie 
Heel seizoen €100,- 
Half seizoen €60,- (sept.- dec. / jan. – april) 
Natuurlijk naast een lidmaatschap van de SRZ. 
 

Bijzonderheden:  
Wil je niet meer meetrainen, vergeet dan niet het afmeldingsformulier in te zenden. Deze 
kun je downloaden op onze site. 
Ook dit seizoen zijn er twee groepen met verschillend ambitieniveau. Maximale 
groepsgrootte ca 20 personen. 
De HTC locatie beschikt weliswaar over douches en kleedkamers. Deze zijn echter niet voor 
ons bedoeld. Wij kunnen geen gebruik maken van deze faciliteiten. 
Koffiedrinken in de bestuurskamer, rooster van dienst voor koffiezetten.  
Prijs van een kopje koffie € 1.50  
 
Koekjes bij de koffie 
Wij zoeken een vrijwilliger die de koekjes op zondag wil verzorgen. Je koopt een voorraad 
koekjes in en draagt er zorg voor dat iedere zondag er koekjes bij de koffie zijn. De kosten 
kun je natuurlijk declareren bij de penningmeester.  
 

4 Website is vernieuwd 

Onze website was verouderd. We boekten slechte resultaten in een google zoekopdracht. 

Die zijn nu aanzienlijk verbeterd. Bekijk de site eens op www.skiverenigingzwolle.nl  

In het bewaarboekje komt nog meer informatie over de nieuwe website.  

5 Nieuws van de reiscommissie 

Er zijn nog plekken vrij. De reis gaat naar Valtournenche en doet het skigebied van Breuil-

Cervinia - Valtournenche - Zermatt aan. Op onze site tref je meer informatie aan. Wil je 

alsnog mee, neem dan even contact op met Pierre of mail naar 

travel.skiverenigingzwolle@gmail.com  

 

http://www.skiverenigingzwolle.nl/
mailto:travel.skiverenigingzwolle@gmail.com
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6 Bewaarboekje wordt verwacht 

Het bewaarboekje seizoen 2022/2023 wordt verstuurd voor 3 september 2022. Er staat 

weer van alles in.  

 


