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Vacatures
Inmiddels heeft het bestuur duidelijk hoe de vacature die ontstaan is door het vertrek
van Jan van Maasakkers als penningmeester ingevuld kan gaan worden. De financiële en
administratieve taken die onder deze bestuursfunctie vallen zijn in deeltaken opgesplitst.
Deze deeltaken zullen over een aantal mensen verdeeld worden en wel zodanig dat voor
elke deeltaak steeds twee mensen aanspreekbaar zijn. Op de website vindt u meer informatie over deze verdeling en de plekken waar we nog mensen voor zoeken.
Voor meer informatie zie de website.
Toertocht
Op 13 december wordt in Biddinghuizen FlevOnice een toertocht georganiseerd als voorbereiding op de Weissenseetoertochten. De toertocht-commissie van IJCE hoopt er met
een bus vol IJCE-ers heen te gaan. Er kunnen maximaal 40
mensen mee, dus wie het eerst komt, wie het eerst maalt.
Zie voor meer informatie de website.
Schaatsen.nl
De KNSB is gestopt met het uitgeven van het magazine
schaatsen.nl en zal in de toekomst alleen via de website
schaatsen.nl informatie aan schaatsliefhebbers doorgeven.
Het platform zal in fasen vernieuwd worden en ook geschikt zijn voor tablet en telefoon.
Voor meer informatie zie de website.

KBT
Op 15 november is de eerste wedstrijd van het Kleine-BanenToernooi gehouden op de
Eindhovense Ijsbaan. Foto’s van dit evenement zijn te bekijken op de website.
Uitslagen vind je hier.
Bspr
Vrijdag 21 november vonden weer de jaarlijkse Basisscholenprestatieritten plaats. Dankzij de enthousiaste inzet van
de vele IJCE-vrijwilligers was het weer een groot succes.
1314 kinderen (een toename van 16% ten opzichte van vorig jaar), afkomstig van 29 scholen hebben meegedaan. De
wethouder voor sport van de gemeente Eindhoven, Bianca
van Kaathoven, gaf het startschot.
Foto’s komen binnenkort op de website.
Supersprintkampioenschap
IJCE heeft zaterdag 22 november aansprekende resultaten geboekt op het gewestelijk afstandskampioenschap supersprint. IJCE behaalde twee gouden plakken bij de junioren C met Bas Andriessen en bij de junioren A met Pleun
van Heijst.
Zilver was er voor Lisa Post (junioren C) en Geert van der
Heijden (junioren B).
Derde podiumplaatsen waren er voor Yannick Machiels (junioren C) en Justin Trum (junioren A).
zie de website.

Pupillentoernooi op 21 december
Op zondag 21 december 2014 organiseert IJsclub Eindhoven weer een Pupillentoernooi
voor pupillen A, B, en C. Kijk voor meer informatie op de pagina Pupillentoernooi.
Wilt u direct inschrijven voor het Pupillentoernooi?
Ga dan naar het Inschrijfsysteem.
Wanneer je de nieuwsbrief in het vervolg niet meer wilt ontvangen klik dan hier: AFMELDEN.

