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Beste IJCE-leden,
Zoals al aangekondigd in de Baankrabbels nummer 6 nodigen wij u als IJCE-bestuur graag
uit om naar de komende Algemene Ledenvergadering te komen. Deze wordt gehouden
op 24 april in het Gildehuis aan de Boutenslaan 159a in Eindhoven.
Wij zullen daar de veranderingen in het trainingsbeleid voor het komende seizoen nader
toelichten. Daarnaast doen we een voorstel voor aanpassingen in de contributie voor het
komende seizoen. Ter voorbereiding daarop presenteren we in deze nieuwsbrief de hoofdpunten. Deze zijn, evenals de gebruikelijke stukken ter voorbereiding van de vergadering,
op de IJCE-website geplaatst (onder het kopje ‘Voor leden’, kies dan ‘ Leden inloggen’.
Toegangsnaam: ijsclub; password: eindhoven).
We streven als bestuur naar een stabiele basis voor IJCE als sportvereniging, nu maar ook
in de toekomst. Ook willen we de uitstraling en aantrekkingskracht voor nieuwe leden verbeteren. Daartoe hebben we afgelopen seizoen al veranderingen in het jeugdbeleid in gang
gezet. Komend seizoen zullen we daar een vervolg aan geven, ook voor alle overige leden.
Met een samenhangend trainingsaanbod gaan we beter aansluiten bij de vaardigheden en
ambities van de leden. Daarbij verdwijnt het verschil tussen Toer- en Langebaanleden. Net
als bij de jeugd, kunnen daarmee de verschillen binnen trainingsgroepen kleiner worden en
kunnen leden makkelijker doorstromen.
In de afgelopen maanden hebben wij de eerste voorstellen met leden, trainers en ouders
doorgenomen en geluisterd naar de opmerkingen hierover van eenieder. Daarna hebben
we de voorstellen op onderdelen aangepast, met name in de indeling van de ijstijden. Deze
voorstellen worden hieronder toegelicht en zijn uitgewerkt in de tabel.
Jeugdleden
Alle jeugdleden die op de 400m-baan trainen krijgen twee gezamenlijke trainingen per
week, op zaterdag van 8.45 tot 9.45 en op maandag van 18.15 tot 19.30. Ze kunnen bovendien zondag tijdens het ‘familie-uur’ van 8.45 tot 9.45 vrij schaatsen. Ze krijgen daardoor
alle kansen om hun techniek te verbeteren en worden gestimuleerd om aan wedstrijden en
toernooien deel te nemen.
De contributie voor de jeugdleden wordt vastgesteld per leeftijdsgroep (zie tabel 2) en
komt daarbij meer in overeenstemming met wat gebruikelijk is bij andere sporten en met
de ontwikkelingen in het KNSB-Gewest-Zuid.
Overige leden
Er is niet langer een onderscheid tussen Toerleden en Langebaanleden. Dat geldt voor álle
leden, niet alleen voor de jeugdleden. De contributie wordt vastgesteld aan de hand van
het aantal gevolgde trainingen en komt daarmee ook meer in overeenstemming met de
werkelijk gemaakte kosten.
Voor het basisbedrag aan contributie kan elk IJCE-lid drie maal per week ‘vrij schaatsen’
(en uiteraard gratis meedoen aan alle IJCE-activiteiten waarvoor geen extra inschrijfgeld
vereist is). Daarnaast kan elk volwassen lid trainingen volgen (maxiaal vier), zie onderstaand schema. Per gevolgde training, waarvoor inschrijving vooraf verplicht is, wordt de
contributie verhoogd met € 30,-. De indeling in trainingsgroepen wordt door IJCE in overleg
met de trainers bepaald.
In het kort volgt hier het schema voor de ijstijden (Tabel 1) en de contributies (Tabel 2).
Tabel 1 IJStijden
IJstijden
Zaterdag 7.30 tot 8.30

400m-baan
• Schaatstraining voor

30 bij 60 buitenbaan
Geen

Binnenbaan
Shorttrack jeugd en

senioren (>23jr) en

volwassenen gevorder-

masters (>38jr)

den (7.15 tot 8.15)*

• Vrij schaatsen (met
duidelijke afspraken)
• Schaatstraining

• Pupillen tot het beha-

Shorttrack voor begin-

voor alle jeugd vanaf

len van niveau 4

ners (8.30 tot 9.30)*

Zondag 7.30 tot 8.30

meekomen
• Schaatstraining voor

Geen

Geen

Zondag 8.45 tot 9.45

senioren en masters
• Geen schaatstrainin-

• Begeleiding voor be-

Geen

gen; vrij schaatsen;

ginnende volwassenen

familie-uur

(1 of 2 trainers) (van

Maandag 18.15 tot

• Schaatstraining voor

8.30 tot 9.30)*
Geen

Geen

19.30

alle jeugd vanaf

Geen

Geen

Geen

Geen

Zaterdag 8.45 tot 9.45

niveau 4 en neosenioren(<23jr.)
• Schaatstraining voor
ouders die met jeugd

niveau 4 en neosenioMaandag 19.45 tot

ren (<23jr.)
• Schaatstraining

20.45

senioren- en masters-

Maandag 21 tot

groepen
• Geen schaatstrainin-

22.15uur

gen, vrij schaatsen

*Let op! Tijden wijken af van die op de 400m-baan.
Tabel 2 Contributie
Contributie jeugd, per groep
- Pupillen t/m 12 jaar (30 bij 60-mtr baan)
- Pupillen t/m 12 jaar (400-mtr. baan)
- Junior C (13 en 14 jaar)
- Junior B (15 en 16 jaar)
- Junior A (17 t/m 18 jaar)
- Neo-senior (19 t/m 22 jaar)
Contributie volwassenen, per groep
- Senior
(23 t/m 38 jaar)
- Masters (39 t/m 75 jaar)
- Deelname aan een mastertraining
(volwassene, per training per seizoen)
- Veteraan (75+ jaar)
- Studentenlid (t/m 27 jaar)
- Niet schaatsend (ziekte of Lic/Gew)

Bedrag
€ 48
€ 85
€ 98
€ 110
€ 120
€ 120
Bedrag
€ 130
€ 130
€ 30
€ 72
€ 72
€ 28

Raadpleeg regelmatig de website van IJCE, http://www.ijce.nl, daar zullen we
aankondigingen en/of wijzigingen in het programma zo snel mogelijk vermelden.
Wanneer je de nieuwsbrief in het vervolg niet meer wilt ontvangen klik dan hier: AFMELDEN.

