februari 2016 • nummer 7

Van de bestuurstafel
Het seizoen is nog in volle gang, maar toch buigt het
bestuur zich alweer over het volgende. De financiële
situatie van onze vereniging – minder leden en dus
minder inkomsten – is de aanleiding om het contributiesysteem nog een keer goed onder de loep te nemen. Er wordt nu een nieuw voorstel uitgewerkt. We
willen dit op 2 maart a.s. graag met een aantal geïnteresseerden doorspreken, en eventueel aanpassen,
voor we het op de ALV van 25 april presenteren.
Wie mee wil doen aan die gespreksronde meldt zich
voor 18 februari bij pr@ijce.nl.

Zet vast in je agenda
De Algemene Leden Vergadering van IJCE zal gehouden worden op maandag 25 april 2016
in het Gildehuis, Boutenslaan 159A, Eindhoven.

Clubkampioenschappen
Afgelopen 30 en 31 januari zijn onze clubkampioenschappen verreden. De uitslagen zijn
te vinden op de website.

SPI
Er zijn inmiddels 195 aanmeldingen voor het SPI-rijden binnen. Voor het eerst rijdt de
jeugd een half uur, op 20 februari van 9.10 tot 9.40. Het is gedurende die tijd niet mogelijk te schaatsen, maar aanmoedigen is altijd welkom. De senioren rijden op 15 en
22 februari en dan is er geen reguliere training. Wel kan er dan (rustig) vrij geschaatst
worden in de buitenbaan. Iedereen veel succes!

vacature voor lid wedstrijdcommissie
Lijkt het je leuk om langebaanwedstrijden mee te helpen organiseren?
Dan kun je lid worden van de IJCE-wedstrijdcommissie. Er is na dit seizoen een vacature voor
een nieuw commissielid. Voor vragen en om je interesse kenbaar te maken kun je terecht bij
de wedstrijdcommissie@ijce.nl.
Tactiek, harmonie en afzien: de ploegenachtervolging!
Op zaterdagavond 12 maart vindt er een ploegenachtervolging plaats op de Eindhovense
ijsbaan. Deze wedstrijd is opengesteld voor zowel schaatsers met een wedstrijdlicentie als
niet-licentiehouders. Nadere details over het maximaal aantal inschrijvende teams, categorieën, aantal ronden en dergelijk zijn nog niet bekend. Maar als je interesse hebt, meld
je dan alvast aan bij de wedstrijdcommissie@ijce.nl. We zullen het principe ‘wie het eerst
komt, wie het eerst maalt’ hanteren.
Voor licentiehouders zijn er geen kosten aan verbonden maar niet-licentiehouders betalen
€ 8, - per persoon; inschrijving gebeurt per team. Een team bestaat naar verwachting uit
drie rijders, waarin rijders uit verschillende leeftijdscategorieën mogen zitten.
Zodra er meer informatie vanuit de baancommissie komt dan zal deze bekend gemaakt
worden op de website en via de volgende nieuwsbrief.
Clubkampioenschappen marathonschaatsen IJCE 2016
De Clubkampioenschappen marathon 2016 worden verreden op maandag 29 februari a.s.
Het programma ziet er als volgt uit:
Starttijd

Groep

Leeftijd

aantal ronden

19.00

H-meisjes
G-meisjes

t/m 12 jr
13 t/m 15 jr

7-binnenbaan
10-buitenbaan

19.20

F-jongens
E-jongens

t/m 12 jr
13 t/m 15 jr

10-binnenbaan
15-buitenbaan

Prijsuitreiking

jeugd

dweil

20.00

D-mannen
B-Vrouwen

55 jr en ouder
16 jr en ouder

35 binnenbaan
25 buitenbaan

20.30

C-mannen
A- Mannen

40 t/m 54 jr
16 t/m 39 jr

40 buitenbaan *
50 binnenbaan *

Prijsuitreiking

senioren

* wijziging voorbehouden

Iedereen kan en mag meedoen. Inschrijven kan tot vijf minuten voor de aanvangstijd.
Namens de Marathonorganisatie, Dorus v.d.Boom

KIJK ALTIJD OP DE WEBSITE VOOR HET ACTUELE JAARPROGRAMMA!
kopij voor de volgende nieuwsbrief graag voor 20 februari sturen naar nieuwsbrief@ijce.nl
(advertentie)

Wanneer je de nieuwsbrief in het vervolg niet meer wilt ontvangen klik dan hier: AFMELDEN.

