Sponsors ‘Club van 70’ oktober 2018
Stand van zaken begin seizoen 2018-2019
Net als vorig seizoen hebben ook afgelopen seizoen enkele
bedrijven en verscheidene (niet-)leden door middel van een
geldbedrag IJCE gesponsord. Dat geld is, zoals beloofd, ten
goede gekomen aan onze jeugd. We hebben meer jeugdleden in
clubkleding kunnen steken zodat ze bij onderlinge wedstrijden nog
duidelijker en trotser onze club kunnen vertegenwoordigen.
We willen hierbij een overzicht geven van onze
sponsoractiviteiten.

Afgelopen jaar hebben onze drie kledingsponsors hun
bijdrage van € 500,- gecontinueerd. Hun logo’s prijken nog
steeds op de trainingsjacks van onze jeugd. De drie
sponsors zijn:




Beusen architecten
HIT Techniek B.V.
Rooijackers Glas

Alle bijdragen komen in een
kledingfonds dat is ontstaan
na een initiatief van Adriaan Mellema, die daarnaast ook de aanzet
voor de ‘Club van 70’ heeft gegeven.
Bij het 70-jarig bestaan van IJCE kwam het idee op om een club
van 70 leden die jaarlijks voor een periode van drie jaar € 70
doneren in het leven te roepen. Dat kunnen maar hoeven geen
IJCE-leden zijn. Inmiddels telt deze club 25 leden. Er kunnen er
nog een paar bij, dus maak uw kennissen of familieleden
enthousiast hiervoor.
Verder heeft een groepje trainers uit de vrijwilligersvergoeding, die ze krijgen voor het geven van
de trainingen, € 1000,- ter beschikking gesteld.
Wat hebben we voor dat geld dit seizoen aangeschaft?
 Marathonpakken en speedschaatspakken
 Trainingsjasjes voor jeugdleden, die nu bij wedstrijden en trainingen beter herkenbaar zijn
als IJCE-lid
 Kleine schaatsen voor de jeugd



Nieuwe pakken voor het
Sinterklaasfeest
 Shorttrackschaatsen
 Trainingsmaterialen voor de
bostraining
 Materiaal voor het zomerkamp
voor de jeugd
 Materialen voor de
krachttraining van de IJCEselectie
Voor een deel worden deze
materialen verhuurd aan de
gebruikers ervan en op die manier zal een deel van de kosten weer worden terugverdiend. Dat
bedrag komt dan weer ten goed aan materialen voor de jeugd of aan andere activiteiten die de
jeugd ten goede komen.
Een prachtig resultaat waar we erg blij mee zijn!

Sponsorcommissie IJCE

KIJK ALTIJD OP DE WEBSITE (IJCE.nl) VOOR HET ACTUELE JAARPROGRAMMA!
U bent altijd welkom tijdens onze evenementen.

Wilt u contact opnemen met IJCE met betrekking tot sponsoring: clubvan70@ijce.nl

