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ZOMERKAMP
Van 4 tot 6 juli is er op de ijsbaan een zomerkamp voor
de jeugd gehouden. Dertig kinderen in de leeftijd van
5 tot 17 jaar namen hieraan deel. Getuige de vele enthousiaste reacties van de kinderen en hun ouders was
het kamp een groot succes. Skeeleren, klimmen, vlotten
bouwen, fietsen, zwemmen en uiteraard naar het wereldkampioenschap voetbal kijken stonden op het programma dat door de inzet van de vele vrijwilligers en trainers
van IJCE vlekkeloos verliep. Meer info op de website.

Extra ALV 8 JULI
Op de extra Algemene LedenVergadering van 8 juli heeft het bestuur van de aanwezige
leden groen licht gekregen voor het aangepaste rooster. Zie hiervoor de website.
Inmiddels hebben alle leden die aan een training mee gaan doen, daarover een brief van
de ledenadministratie ontvangen. Tijdens de vergadering werd Willem Maris herkozen als
bestuurslid Technische Zaken en trad penningmeester Jan van Maasakkers tussentijds af.
Een uitgebreider verslag is te lezen op de website.

Licenties en KNSB-tarieven
Op de website vindt u een overzicht van de Gewestelijke abonnementen en KNSB-tarieven
en het rooster voor de gewestelijke trainingen.
Shorttrack
VRIJDAG 29 AUGUSTUS START TWEEDE PERIODE SHORTTRACK
Vrijdag 29 augustus – het eerste uur van 18.45uur tot
19.45uur, het tweede van 20.00uur tot 21.00uur – starten
we weer met de twee shorttracktrainingen. Ook op 5 en 12
september zijn de shorttracktrainingen op vrijdagavond.
De drie weken daarna – dus vanaf 20 september – verhuizen we naar de zaterdagochtend. Het eerste uur begint
om 7.15uur en eindigt om 8.15uur. Het tweede uur is van
8.30uur tot 9.30uur. De indeling blijft hetzelfde: het eerste uur is voor de geoefende shorttrackers, het tweede
uur is voor de beginners, zie ook de website.
De trainingen worden weer verzorgd door Peter Traanman (eerste groep) en Imke van der
Steen (tweede groep). De deelnemers aan de beginnersgroep moeten zich inschrijven via
shorttrack@ijce.nl. Vermeld bij je inschrijving of je wel of geen eigen shorttrackschaatsen
hebt. Bij de eerste zomerijsperiode zijn enkele inschrijvers buiten de boot gevallen. Deze
leden willen we nu voorrang geven. Zij moeten dit wel vermelden bij hun inschrijving.
Beginners, reageer snel want bij 25 inschrijvingen is de groep vol. Alle inschrijvers krijgen
uiterlijk 22 augustus bericht.
IJCE stelt een beperkt aantal paren shorttrackschaatsen ter beschikking. Het is helaas ondoenlijk om de inschrijvers te garanderen dat de juiste maat voor hen beschikbaar is. Immers, zodra er gewisseld wordt van schoenmaat is de administratie in de war. Als je bent
ingedeeld, kom dan de eerste vrijdagavond dus ruimschoots op tijd om je schaatsen te
passen. De bedoeling is dat je de juiste schaatsen dan voor de gehele periode reserveert.
Voor IJCE-leden is het shorttracken tijdens de tweede zomerijsperiode inbegrepen in de
contributie. Voor zover er plaats is voor niet-leden betalen deze deelnemers € 30,00.
Dit bedrag moet voor de aanvang van de cyclus zijn overgemaakt op bankrekeningnr.
NL65INGB0663040604 tnv IJCE ovv shorttrack tweede zomerijsperiode.
Schrijf je snel in op shorttrack@ijce.nl dan zien we je op vrijdag 29 augustus om kwart
voor zeven!!!
Uiteraard wordt shorttrack ook weer opgenomen in het winterprogramma. Hierover volgt
later meer nieuws.
Skeeleren voor de jeugd op de 400m-baan
Na een korte zomerstop is er vanaf 6 augustus op de
woensdagavond van 18.30 tot 20.00uur weer skeelertraining voor de jeugd op de 400m-baan van het IJssportcentrum. Tot het ijs weer op de baan aangebracht wordt,
begin oktober, kun je er heerlijk trainen om je techniek
nog een lekkere boost te geven voor het schaatsseizoen
begint. De trainingen worden verzorgd door Marijn van Os
en Ad den Otter. Als je je nog niet ingeschreven hebt doe
dat dan nu via zomertrainingjeugd@ijce.nl onder
vermelding van je naam, je lidmaatschapsnummer en
leeftijd. Vermeld ook of je skeelers of skates hebt. Het is
verplicht om een helm en beschermers te dragen.
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.

