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13 februari 2022

Vervolg survivalrun seizoen
Met de persconferentie van vorige week durven we te hopen op een verder goed verloop
van de rest van het seizoen, inclusief onze eigen run in De Knipe!
De eerst run die plaatsvindt, is de U3 run dichtbij huis in Nieuwehorne. De jeugd kan daar
strijden in hun wedstrijdcategorieën, de overige deelnemers recreatief.
Daarna staat er nog een flink aantal runs op de kalender waarvan we uiteraard hopen dat
deze allemaal zullen doorgaan!
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Algemene Ledenvergadering
De vorige keer dat we onze ALV wilden houden, moest deze helaas worden afgelast vanwege
de toen geldende coronamaatregelen. Deze zijn inmiddels versoepeld en/of afgeschaft
waardoor we deze nu wel kunnen laten plaatsvinden.
De datum van de Algemene Ledenvergadering is gepland. Deze zal dit jaar plaatsvinden op
woensdag 13 april aanstaande. Vanaf 19:00u is iedereen in café De Knyp welkom voor
koffie/thee en de vergadering start om 19:30 uur. Na afloop van de vergadering kunnen we,
met een drankje in de hand nog verder praten.

‘Vacatures’ Pauwenburg
We zijn bij sv Pauwenburg altijd op zoek naar versterking van onze ‘blauwe brigade’. Dit
kunnen atleten met ervaring zijn, maar ook leden (of ouders van) met minder ervaring zijn
welkom. Mocht je wel het enthousiasme hebben, maar de ervaring op survivalrun gebied
missen dan valt dit altijd te leren.
Naast nieuwe trainers zijn we ook op zoek naar een penningmeester binnen het bestuur.
Vanaf komende ALV zit de 2e termijn van onze penningmeester Adrie de Jong erop en geeft
hij graag het financiële stokje door aan iemand anders. Mocht je interesse hebben voor deze
bestuursfunctie, neem dan contact op met één van de bestuursleden.
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