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SHORTTRACK RELAY WEDSTRIJDEN SUCCESVOL
Vorige nieuwsbrief was volledig aan de algemene leden vergadering gewijd, maar er
was nog een belangrijke gebeurtenis in mei: op vrijdagavond 12 mei vonden in
Eindhoven de allereerste shorttrack relay wedstrijden plaats. 12 Shorttrack teams
gingen de strijd aan in verschillende klassen en met verschillende afstanden. De
deelnemers kwamen niet alleen uit onze vereniging maar ook uit andere
verenigingen en zelfs een buitenlands team (België) deed mee.
Bij de prijsuitreiking benadrukte onze voorzitter Willem Maris niet alleen de sportieve
prestaties die onder opzwepende muziek hadden plaatsgevonden, maar ook de
inzet van Willem Fabel en Imke van der Steen die dit evenement mogelijk hebben
gemaakt. Er zal nog een evaluatie plaatsvinden om ervoor te zorgen dat dit een
terugkerend evenement wordt op de IJCE jaarkalender.
Lees hier een uitgebreid wedstrijdverslag met foto’s. Meer foto’s vind je hier.

VRIJWILLIGER BIJ MARATHON - CLUBKAS SPEKKEN !
Vorig jaar hebben we met een aantal IJCE’ers als vrijwilliger geholpen bij de
Marathon in Eindhoven. Ook dit jaar doet de organisatie weer een beroep op ons.
Hoe meer vrijwilligers meehelpen, hoe meer vergoeding we als IJCE daarvoor
krijgen. Uit eigen ervaring weet ik dat het dankbaar werk is. Daarnaast is het
gezellig om met een aantal clubleden daar actief te zijn en de leden die meedoen te
ondersteunen. Wie wil op 7 of 8 oktober meehelpen? Meld je door een mail te
sturen aan publicrelations@ijce.nl.
Marianne Vincken

ZOMERKAMP 2017 BIJZONDER GESLAAGD !
De vierde editie van het zomerkamp voor de IJCE-jeugd is bijzonder geslaagd te
noemen. In het weekend van 16 t/m 18 juni hebben de 31 deelnemers een
geweldig, sportief en supergezellig weekend gehad, met goed weer en zonder een
spatje regen. Lees hier een uitgebreid verslag. Het fotoalbum van het zomerkamp
wordt binnenkort hier geplaatst.

CLUB VAN 70
De Club van 70 streeft naar minimaal 70
deelnemers die elk jaar € 70,- doneren aan
IJCE die gebruikt gaan worden ten behoeve
van onze jeugdige schaatsers, lees hier meer.
Het ledenaantal van de Club van 70 staat
inmiddels op 25. Iedereen – ook familie, vrienden, kennissen en
zakelijke relaties – kan lid worden.

KIJK ALTIJD OP DE WEBSITE VOOR HET ACTUELE JAARPROGRAMMA!
Kopij voor de volgende nieuwsbrief graag voor 15 juli sturen naar nieuwsbrief@ijce.nl

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

