
  Nieuwsbrief 
 

Klusdag  

Op zaterdag 22 maart houden wij een klusdag op onze club. Wij hebben ons aangemeld bij 

NLDoet.nl. Het Oranjefonds organiseert de grootste vrijwilligersactie van Nederland. Met deze actie 

stimuleert het Oranjefonds iedereen om een dag (deel) de handen uit de mouwen te steken. Door 

onze vereniging met een klus aan te melden en vrijwilligers op te roepen om mee te helpen, krijgen 

wij als club een financiële vergoeding. Vanaf 10.00 uur willen we starten tot ongeveer 15.00 uur. Dus 

leden! Handen uit de mouwen en we zien jullie graag op de club. 

Zuid-Hollands Kampioenschap 2014 

Zoals reeds eerder gemeld organiseren wij in samenwerking met de andere drie clubs uit Zuid-

Holland te weten FCC Rijswijk, FCC Barendrecht en FCC De Spuicrossers het Zuid-Hollands 

Kampioenschap. Wij missen helaas nog wat leden die zich nog niet hebben ingeschreven. Uiteraard 

hopen wij met onze club wat titels in de wacht te slepen. Je kunt je tot uiterlijk 21 maart a.s. 

inschrijven. 

BMX West Competitie 

LET OP: De BWC in Heiloo op 23 maart gaat een half eerder van start in verband met de Nuclear 

Security Summit (NSS) top in Den Haag. 

Inschrijven:  08:30-09:15 uur 

Vrije Training:  08:30-09:00 uur 

Starthek training: 09:00-09:30 uur 

Vrije Training:  09:30 tot ophangen wedstrijdlijsten 

Aanvang wedstrijd: 15 minuten na ophangen. 

En zo hopen dat iedereen op 14:30 klaar is om op tijd naar huis te kunnen.  

Wegafsluitingen  

Weggebruikers moeten in de periode van 23 tot 26 maart rekening houden met afsluitingen.* 



Van zondagmiddag 23 maart 16.00 uur tot maandagmiddag 24 maart 16.00 uur en van 

dinsdagmiddag 25 maart 13.00 uur tot woensdagochtend 26 maart 05.00 uur: 

 De A5 is tussen de knooppunten Raasdorp (A9) en De Hoek (A4) in beide richtingen 
afgesloten. 

 Op de A4 zijn tussen de knooppunten Badhoevedorp en Burgerveen in de richting van Den 
Haag minder rijstroken beschikbaar. Ook zijn de op- en afritten Hoofddorp (nr 3), Hoofddorp-
Zuid (nr 3a) en de afrit Nieuw Vennep (nr 4) afgesloten. 

 De A44 is tussen knooppunt Burgerveen en Wassenaar in de richting van Den Haag 
afgesloten. 

 De N44 is tussen Wassenaar en de N14 in de richting van Den Haag afgesloten. 

Van zondagmiddag 23 maart 16.00 uur tot woensdagochtend 26 maart 05.00 uur: 

 De N14 is in beide richtingen afgesloten. 

 

Tweede OPROEP! Per direct zijn wij op zoek naar een nieuw bestuurslid! 

Vanwege het voorgenomen aftreden van Maja Ros zijn wij per direct op zoek naar een nieuw 

bestuurslid. Het huidige bestuur bestaat op dit moment uit Eite Levinga (Voorzitter), Melanie 

Hoogendoorn (Secretaris), Maja Ros (Penningmeester), Hans Bouwmeester (Algemeen Bestuurslid), 

Floor Rikaart (Alg. bestuurslid), Marco van Reewijk (Alg. bestuurslid) en Rogier den Ouden (Alg. 

bestuurslid). Wij streven graag naar een oneven aantal bestuursleden en zouden daarom ons bestuur 

graag aanvullen met een enthousiaste ouder/rijder (vanaf 18 jaar). 

Het betreft een algemene bestuursfunctie met een specifiek aandachtspunt c.q. coördinerende rol 

(nog in overleg te bepalen). Het bestuur vergaderd 1 x per maand. Ben jij enthousiast en zie jij het 

zitten om een betekenisvolle rol te vervullen in het bestuur van BMX club Zoetermeer, geef dan je 

gegevens voor 17 maart 2014 door aan het volgende e-mailadres: secretaris@fcvzoetermeer.net. 

(bij meerdere aanmeldingen zal er een stemming plaatsvinden onder de leden) 

Update Clubkleding 

Helaas moeten wij meedelen dat er vertraging is ontstaan bij de levering van de clubshirts. Nadat wij 

onze definitieve bestelling hadden geplaatst, kregen wij een voorbeeld ter goedkeuring. Hieruit bleek 

dat de sponsorbestanden van onze clubshirt niet juist waren en dus ook niet door de leverancier 

bewerkt konden worden. We mogen op geen enkele manier van het ontwerp afwijken omdat dit 

ontwerp is goedgekeurd door de KNWU. Aangezien onze vorige leverancier op non actief is geplaatst, 

hadden wij geen mogelijkheid meer om aan de originele EPS bestanden te komen. Hierdoor waren 

we genoodzaakt om iemand in te schakelen om alsnog het ontwerp om te bouwen naar een EPS-

bestand. Het goede nieuws is dat het is gelukt en dat alles weer bij de leverancier ligt. Wij 

verwachten maandag definitief goedkeuring te kunnen geven aan het ontwerp en daarna zullen de 

shirts alsnog in productie genomen worden. De levertijd van 4 weken gaat dan in. Wij hadden het 

ook liever anders gezien maar doen onze uiterste best om dit proces te versnellen. 



Zoals eerder gemeld hebben wij ook BMX pasbroeken van de leverancier ontvangen. Ik verzoek een 

ieder die interesse heeft in een bijpassende BMX clubbroek dit bij mij (Melanie Hoogendoorn) 

kenbaar te maken.  

Open dag 14 juni 2014 

Op 14 juni van 10.30 uur tot 16.30 uur willen wij een open dag op onze club organiseren. Doel van 

deze open dag is om nog meer jeugd enthousiast te maken over onze BMX sport en onze vereniging. 

Er is al intensief samengewerkt met de activiteitencommissie en een hoop plannen gemaakt. Echter 

om dit als club goed te organiseren hebben wij vrijwilligers nodig die ons op die dag willen helpen. 

Vindt je het leuk om een bijdrage te leveren meldt je dan nu aan bij Leonie van Reeuwijk, coördinator 

activiteitencommissie via mail activiteit.fietscross@gmail.com 
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