
 

 

 

 

VAN DE VOORZITTER 

De algemene ledenvergadering komt er aan. Maandagavond 8 

mei om 19.30 is het zo ver! Kijk op de website naar alle verga-

derstukken. Als bestuur vinden we het belangrijk om met zo veel 

mogelijk leden vooruit te kijken naar het volgende seizoen en so-

wieso het reilen en zeilen van onze vereniging met jullie te delen.  

Ook gaan we de winnaars van de diverse bekers in het zonnetje 

zetten. We praten jullie bij over de ‘Club van 70’ en de sponsoracties en hopen dat 

jullie ons helpen om hiermee verder te komen.  

Al eerder heb ik in de nieuwsbrieven geschreven over een eventueel extra ijsuur op 

de 400-meterbaan. Dit komt uiteraard prominent aan de orde op de 

ledenvergadering.  

Ook dit keer komen we met voorstellen om de samenstelling van 

het bestuur te wijzigen. Zo heeft Ad den Otter te kennen gegeven 

zich meer óp het ijs met schaatsen bezig te willen houden dan aan 

de bestuurstafel. Wij zullen Ard Kuijpers voordragen als opvolger 

voor Ad in ons bestuur. Ard gaat dan het technisch beleid en 

jeugdzaken voor zijn rekening nemen. Ard is een enthousiaste en fanatieke 

(wedstrijd)schaatser en inliner en is vaak met (vrijwel) het hele gezin op de ijsbaan 

of skeelerbaan.   

Ik weet het, algemene ledenvergaderingen genieten bij bijna alle verenigingen 

weinig belangstelling. Toch is dat het podium waar de belangrijke beslissingen voor 

de toekomst worden genomen en waar je ook zelf je zegje kunt doen. Als bestuur 

zijn we misschien veel aan het woord, maar we willen ook luisteren. En uiteraard is 

het na afloop ook nog gezellig om met clubgenoten bij te kletsen onder het genot 

van een drankje. 

Kom dus maandagavond 8 mei om half acht naar het Gildehuis, Boutenslaan 159a,  

Eindhoven.  

Willem Maris, voorzitter 
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Vergeet het niet: Maandagavond 8 mei, 19.30, in het Gildehuis aan de Boutenslaan 

159a te Eindhoven. Het bestuur rekent op een grote opkomst. 

ALGEMENE  LEDENVERGADERING 

https://www.ijce.nl/www/images%20berichten/2016-2017/oproep_ALV_8_mei%20_2017.pdf


IJCE JEUGD-ZOMERKAMP 2017 
 

Beste IJCE-jeugd van 7 tot 16 jaar,  
 
Ook dit jaar organiseren we voor jullie weer een leuk, sportief en gevarieerd 
zomerkamp IJCE en we hopen dat jullie ervan zullen genieten! Noteer het weekend 
van vrijdag 16 t/m zondag 18 juni aanstaande in je agenda want dan vindt het 
kamp plaats! Voor de tweede keer bij OpNoord aan de Oude Bosschebaan 11 te 
Eindhoven. 
 
Het kamp start op vrijdagavond 16 juni om 18.00 uur en eindigt op zondagmiddag 
18 juni om 15.00 uur. Je kunt kiezen uit een uitdagende vierkamp of een fun-
programma met de volgende onderdelen:  

1. Een vierkamp bestaande uit: 

 1) Skeelerclinic en wedstrijd,  

 2) Hardloopwedstrijden,  

 3) een Wielerwedstrijd en  

 4) individueel hoogteparcours.  
Daarnaast zijn er enige teamspellen.  
2. Fun:  

 Skeelerclinic,  

 Gevarieerde spellen waaronder Levend Stratego,  

 Fietstoertocht,  

 een individueel af te leggen hoogteparcours.  
     Daarnaast zijn er enige teamspellen. 
 
Zondagmiddag 18 juni tussen 14.00 – 15.00 uur is de afsluiting van het zomerkamp 
en is er de prijsuitreiking.  
De deelnamekosten bedragen: €50,- per deelnemer. 
 
Aanmelden doe je via de website van IJCE: Inschrijven voor IJCE activiteiten.  
 
WE GAAN ER WEER EEN FANTASTISCH LEUK EN GEZELLIG WEEKEND VAN 
MAKEN MET ELKAAR. DUS ... DOE MEE, WANT HET GAAT HEEL LEUK 
WORDEN!  
 

Het Organisatieteam:  
Annemarie de Vries, Irma Timmermans, Jacobine Piepers,  
Michelle van Sonsbeeck, Stella Post, Paula van der Kaaij,  

Peter Henning en Ad den Otter 
 

 

Vrijwilligers gevraagd voor het Zomerkamp 
We komen nog vrijwilligers tekort voor het organiseren van de verschillende 

onderdelen. Dus als je mee wilt helpen met dit leuke evenement en je hebt tijd in het 

http://activiteiten.ijce.nl/


weekend van vrijdag 16 t/m zondag 18 juni aanstaande om mee te helpen meldt 

je dan aan via: activiteiten@ijce.nl  

PS. Het is naast sportief ook altijd heel gezellig op het kamp! 

 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
KIJK ALTIJD OP DE WEBSITE VOOR HET ACTUELE JAARPROGRAMMA! 

Kopij voor de volgende nieuwsbrief graag voor 15 mei sturen naar nieuwsbrief@ijce.nl 

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