Nieuwsbrief zomer 2018
Geplaatst op 19-6-2018:
Schoolroeien
De afgelopen paar maanden hebben zich leerlingen van het Linde- en het Terra College voorbereid
tot deelname aan het Nationaal School Roeikampioenschap. De wedstrijden werden gehouden op de
Bosbaan in Amsterdam op vrijdag 15 juni. Een verslag is te lezen op de website van de Stellingwerf:
https://www.stellingwerf.nl/sport/actueel/542976/schoolroeiers-halen-het-erepodium.html
Het onverkorte artikel staat op de website van Skylla Wolvega:
http://skyllawolvega.nl/2018/06/18/deelname-leerlingen-van-linde-en-terra-college-aan-nationaalschool-roeikampioenschap/
en ook op de website van Blik op Weststellingwerf:
https://www.blikopweststellingwerf.nl/item/10325-deelname-leerlingen-van-linde-en-terra-collegeaan-nationaal-school-roeikampioenschap
Elfwegentocht
Geplaatst op 20-6-2018:
In de eerste 2 weken van juli zal, in het kader van Leeuwarden Culturele hoofdstad van Europa,
plaatsvinden de 11-wegentocht. Hierbij wordt de energietransitie onder de aandacht gebracht door
zo veel als mogelijk is zich fossielvrij voort te bewegen.
Nadere informatie over dit evenement is aan de leden van RV Skylla Wolvega door Dory verstuurd op
30 mei j.l. en is ook te vinden op: http://elfwegentocht.nl/. Wat betreft het vaargedeelte van de 11wegentocht raadplege men: http://elfwegentocht.nl/water/
Op 2-7-2018 geplaatst:
Skylla-deelnemers aan de 11-wegenroeitoertocht
Het traject van Steenwijk naar Leeuwarden zal door de Skylla-roeiers op 12, 13 en 14 juli in estafette
worden afgelegd. De volgende roeiers van Skylla zullen deelnemen aan deze tocht.
Bob, Ytje, Jan, Karin K., Rimkje, Diana, Jellie, Petra, Sippy, Marten P., Gertrud, Foky, Jochem, Dory,
Berend.
Op 20-7-2018 geplaatst:
Verslagen van de 11-wegenroeitoertocht
Voor een verslag in de Stellingwerf:
https://www.stellingwerf.nl/nieuws/kleine-dorpen/545658/duurzame-voertuigen-varen-rondjedoor-friesland-en-overijssel.html
Het verslag van Gertrud te lezen op de website van RV Skylla:
http://skyllawolvega.nl/2018/07/31/verslag-deelname-skylla-11-wegenroeitocht/

Geplaatst op 30-7-2018:
ALV 6 april 2018
Het conceptverslag van de jaarvergadering is te lezen op de website van Skylla:
http://skyllawolvega.nl/category/ledenvergadering/
Het op de ALV gepresenteerde Beleidsplan van de Commissie Toekomst is ook op de website van
Skylla te lezen:
http://skyllawolvega.nl/category/overige-gebeurtenis/
Informatie over website RV Skylla Wolvega
Om privacy-redenen is er op de website een rubriek te vinden die alleen toegankelijk is voor leden. In
het hoofdmenu is onder de kop ‘Vereniging’ de rubriek ‘Leden’ te vinden. Eerder is in een
nieuwsbrief van Skylla gemeld met welk wachtwoord deze rubriek voor leden toegankelijk is.
Wachtwoord vergeten of niet genoteerd: informeer bij een bestuurslid.
Abonnement op de Nieuwsbrief van de KNRB.
Je kunt je abonneren op 4 verschillende nieuwsbrieven: nieuws, talenten, opleidingen en
klassementen. Voor de gemiddelde Skylla-roeier is ‘nieuws’ het best aan te bevelen.
Ga naar de KNRB-site en abonneer je:
https://knrb.nl/nieuwsbrief/

