Nieuwsbrief Stepteam Twente
Februari 2021
Via nieuwsbrieven informeren we onze leden regelmatig over wat er allemaal
gebeurt in onze vereniging. Als je vragen op opmerkingen hebt over deze
nieuwsbrief, kun je een mailtje sturen naar info@stepteamtwente.nl.

ALV 2021
Op 17 februari hebben we een ALV gehouden, voor het eerst via Zoom. Het
was voor ons allemaal een beetje onwennig, maar het ging best goed.
Tegelijkertijd met deze nieuwsbrief ontvangen jullie de notulen van deze
ALV.

Contributie 2021
Omdat we in de afgelopen tijd in verband met corona weinig hebben kunnen
organiseren, heeft de ALV besloten om de contributie over 2021 te halveren. Het
voor jou geldende contributiebedrag dat wordt vermeld op onze website, mag je dus
delen door twee. Binnenkort ontvang je een mail van de penningmeester met het
verzoek om de contributie over te maken.

Hervatting steptrainingen
Naar aanleiding van de recente versoepelingen van de
coronamaatregelen gaan we op woensdag 3 maart de
steptrainingen hervatten voor onze leden die jonger zijn
dan 27 jaar. Tot nader bericht trainen we eenmaal per
week, op woensdag. In verband met de avondklok trainen
we van 18.45 uur tot 20.15 uur. We starten op de
parkeerplaats van Blast op het bedrijventerrein Oosterveld
in Hengelo.

Plannen voor 2021
Het is natuurlijk allemaal erg onzeker of we dit jaar dingen kunnen organiseren. Maar als we niets
voorbereiden, komt er sowieso niets van de grond. Daarom hebben we een voorlopig programma
voorbereid (klik op de links voor meer informatie).
Tussen al deze evenementen door kun je natuurlijk altijd met elkaar afspreken om steptochtjes te
maken. Voorlopig moet dat in groepjes van maximaal twee personen. Je kunt de STT-appgroepen
gebruiken om met elkaar af te spreken.

15-18 juni: Scholentriatlon
STT neemt altijd de organisatie van het onderdeel steppen voor zijn rekening. Tegen de tijd dat de
organisatie concretere vormen aanneemt, doen wij een oproep voor vrijwilligers die in het wisselvak
de kinderen gaan helpen bij de wissel naar de step.

19 juni: Rondje Twente
Een lange stepdagtocht van 210 km in de periode dat de dagen
het langst zijn.

4 of 11 september: Duurwedstrijd
Het bestuur onderzoekt de mogelijkheid om in september een
duurwedstrijd te organiseren op de wielerbaan Het Hulsbeek
in Oldenzaal. Dit moet een bijzondere wedstrijd worden
waarvoor we landelijk vooral ook willen werven buiten de
kring van de reguliere wedstrijdsteppers.

25 september: Tukkertocht
Met drie mooie steproutes in de omgeving van Haaksbergen.

10 oktober: Crossdag
Dit jaar gaan we onze crossdag houden in de
omgeving van Haaksbergen. Nivon-huis Den
Broam wordt onze uitvalsbasis.

Evenementen waarvoor we nog geen datumindicatie kunnen geven
-

Onderhoudsclinic

-

Nieuwjaarstocht: Dit jaar kon onze reguliere Nieuwjaarstocht niet doorgaan, maar dat

Familiedag
willen we inhalen zodra de coronabeperkingen dat toelaten. Het wordt toch een soort
Nieuwjaarstocht, omdat we dan een nieuwe periode inluiden waarin we weer samen mogen
steppen.

