Nieuwsbrief
Open dag Zaterdag 14 juni 2014
Met genoegen delen wij mee dat we de laatste hand aan het leggen zijn aan een fantastische open
dag op onze club.
De open dag zal officieel geopend worden door de burgemeester van Zoetermeer!
Inmiddels heeft iedereen de informatie over de open dag ontvangen. Er zijn nog niet voldoende
vrijwilligers om de dag te draaien. Geef je dus alsnog op als vrijwilliger om de Open Dag tot een
succes te maken!
We zijn ook nog dringend op zoek naar een schminker! Heb je zelf talent in het schminken of heb je
een enthousiaste kennis/vriend/familielid, dan horen we dat graag.
Zoals al eerder geïnformeerd zal er ook een sponsorride plaatsvinden onder onze leden. We
verzoeken alle aanwezige leden hun clubshirt aan te trekken!!
We zijn verheugd om jullie te melden dat wij twee prijzen ter beschikking hebben voor de
sponsorride.
De hoofdprijs is een professionele stuntstep beschikbaar gesteld door Urban Assault. Inmiddels
bekend als skatewinkel. Zij waren aanwezig op beiden wedstrijden van onze club.
Deze hoofdprijs zal uitgereikt worden aan het lid die het meeste sponsorgeld bij elkaar fietst!
Daarnaast hebben we nog een mooie prijs voor het lid die de meeste rondjes weet te rijden binnen
de tijd. Dit wordt een kadobon naar keuze ter waarde van € 20,00!
We sluiten de dag met zijn allen af met een gezellige barbecue.
De kosten voor de BBQ bedragen voor volwassenen € 5,00, broertjes/zusjes € 2,50. Leden van de
club zijn vrijgesteld van kosten. In verband met de inkoop is het belangrijk om te weten wie er
gezellig blijft BBQ-en. Wil je deelnemen aan de BBQ? Geef je dan op in de kantine bij Leoni van
Reeuwijk. Inschrijving mogelijk tot en met dinsdag 10 juni 2014.
Het is belangrijk om bekendheid te geven aan onze open dag. We gaan daarom met een aantal leden
flyeren in het stadshart te Zoetermeer. We hopen dat iedereen wat flyers en posters wil mee nemen

en wil zorgen voor verspreiding. De open dag staat ook op facebook. Zorg ook voor digitale
verspreiding!

Battle of BMX West
Op 15 juni wordt de Battle of BMX West verreden in Baarn. Deze wedstrijd telt mee voor de
nationale ranglijst en is zeer geschikt voor de beginnende rijder. Heb je interesse om deel te nemen
geef je dan op via info@bmxzoetermeer.nl onder vermelding van je naam, geboortedatum en
bordnummer. Inschrijving is mogelijk tot 12 juni. Informatie over deze wedstrijd kun je vinden op
www.bmxwest.nl.

Nederlands kampioenschap Clubs 2014
Ook dit jaar gaan we de strijd weer aan met alle BMX clubs (KNWU en NFF) in Nederland. Op 21 juni
2014 wordt de NK clubs gehouden in Nuland. Inschrijving gebeurt via onze eigen verenging. Wij gaan
er van uit dat wij met een grote afvaardiging gaan deelnemen. Geef je deelname alvast op via
info@bmxzoetermeer.nl. Zie voor verdere info www.bmxwest.nl

Wereldkampioenschappen Rotterdam
De rankinglijst is bijna officieel en zoals het er nu naar uit ziet mogen een aantal leden van onze club
deelnemen aan de wereldkampioenschappen in Ahoy te Rotterdam.
Het zou leuk zijn om deze rijders aan te komen moedigen!
Tickets voor de WK BMX in Ahoy zijn vanaf nu tot en met 22 juli op www.wkbmx.nl te verkrijgen.
Dresscode: Dress in your national colours!

