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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.

 

BEstE IJCE-LEDEN, 

Wij nodigen u graag uit om op 8 juli naar de extra Algemene Ledenvergadering te 
komen: aanvang 19.30, wederom in het Gildehuis aan de Boutenslaan 159a, in Eindhoven. 
Voor de uitnodiging en de agenda, (klik hier). We zullen daar het nieuwe rooster presen-
teren en voorstellen doen voor de contributie. Ter voorbereiding daarop presenteren we in 
deze nieuwsbrief de hoofdpunten.

Voorop staat dat we als bestuur streven naar een stabiele basis voor IJCE als sportvereni-
ging, nu maar ook in de toekomst. Op de ALV van 24 april is brede steun uitgesproken om 
het jeugdbeleid te vernieuwen en zijn er door een aantal leden bezwaren geuit tegen het 
toen voorgestelde rooster (zie daarvoor Nieuwsbrief 20 van april 2014). Het bestuur 
heeft toen het mandaat gevraagd en gekregen om nog eenmaal, de bezwaren gehoord 
hebbende, een voorstel te doen.

In dit voorstel hebben we het streven om alle jeugdleden op dezelfde manier te laten in-
stromen en ze tweemaal per week de gelegenheid te geven om allemaal tegelijk te trainen, 
gehandhaafd. Daarvoor heeft de ALV op 24 april haar steun al uitgesproken. We hebben ook 
rekening gehouden met de wensen van de ‘vrije schaatsers’ zoals die tijdens de vergadering 
geuit zijn. Een laatste, maar niet de minste, randvoorwaarde is natuurlijk de beschikbaar-
heid van de ijsbaan voor IJCE-activiteiten. Dat alles heeft het bestuur doen besluiten tot het 
onderstaand rooster. 
Natuurlijk is ook de beschikbaarheid van voldoende trainers een absolute voorwaarde. De 
onlangs gestarte Technische Commissie is bezig met het maken van afspraken met  trai-
ners.

Vergeleken met het rooster van het afgelopen winterseizoen zijn de grootste veranderingen: 
 • het eerste uur op zaterdagmorgen op de 400m-baan vervalt, en
 • aan het begin van de woensdagavond is een extra mogelijkheid voor training van  
  masters en vrij schaatsen op de 400m-baan.

In het kort volgt hier het schema voor de ijstijden en het contributievoorstel.

tABEL 1 RoostER wINtERsEIzoEN 2014-2015

IJstijden 400m-baan 30 bij 60 buitenbaan Binnenbaan
Zaterdag 7.15-8.15 Geen Geen Shorttrack voor 

gevorderden
Zaterdag 8.30–9.45 •Schaatstraining voor alle 

jeugd vanaf niveau 4 en 
neo-senioren(<23jr.)
•Training marathonrijders
•Training snelle masters

• Pupillen tot het beha-
len van niveau 4

Shorttrack voor 
beginners (Let op: 
tot 9.30)

Zondag 7.30-8.30 • Schaatstraining voor 
masters

Geen Geen

Zondag 8.45-9.45 • Geen schaatstrainingen; 
vrij schaatsen; familie-uur

• Begeleiding voor be-
ginnende volwassenen 
(1 of 2 trainers) (van 
8.30 tot 9.30)*

Geen

Maandag 18.30–19.45 •Schaatstraining voor alle 
jeugd vanaf niveau 4 en 
neosenioren (<23jr.)
•Training marathonrijders
•Training snelle masters

Geen Geen

Maandag 20.00–21.15 •Schaatstraining masters 
+vrij schaatsen

Geen Geen 

Maandag 21.30-22.30 •Schaatstraining masters 
+vrij schaatsen

Geen Geen 

Woensdag 18.30–19.45 •Schaatstraining masters 
+vrij schaatsen

Geen Geen

tABEL 2 CoNtRIButIEvooRstEL

Contributie jeugd, per groep Bedrag
 - Pupillen t/m 12 jaar (30 bij 60-mtr baan) € 48
 - Pupillen  t/m 12 jaar  (400-mtr. baan) € 85
 - Junior C   (13 en 14 jaar) € 98
 - Junior B    (15 en 16 jaar) € 110
 - Junior A    (17 t/m 18 jaar) € 120
 - Neo-senior (19 t/m 22 jaar) € 120
Contributie volwassenen, per groep Bedrag
 - Senior      (23 t/m 38 jaar) € 130
 - Masters    (39 t/m 75 jaar) € 130
 - Deelname aan een mastertraining  
 (volwassene, per training per seizoen) 

€ 30

 - Veteraan    (75+ jaar) € 72
 - Studentenlid (t/m 27 jaar) € 72
 - Niet schaatsend (ziekte of Lic/Gew) € 28

Toelichting bij Tabel 2. 
Voor het basisbedrag aan contributie kan elk IJCE-lid drie maal per week ‘vrij schaatsen’ 
(en uiteraard gratis meedoen aan alle IJCE-activiteiten waarvoor geen extra inschrijfgeld 
vereist is). Daarnaast kan elk volwassen lid (maximaal  vier) trainingen volgen, zie boven-
staand rooster. Per gevolgde training, waarvoor inschrijving vooraf verplicht is, wordt de 
contributie verhoogd met € 30,-. De indeling in trainingsgroepen wordt door IJCE in overleg 
met de trainers bepaald.

Tot ziens op 8 juli om 19.30 in het Gildehuis aan de Boutenslaan 159a te Eindhoven.

Het bestuur
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