Nieuwsbrief 12 (TEST)
Alcmaria Flames
Geen training
Op Hemelvaart en Pinksteren is De Meent gesloten, er is daarom geen training op
donderdag 25 mei en zondag 4 juni.
Website
De website van de Alcmaria Flames is vernieuwd. Aschwin van Loon heeft hier hard aan
gewerkt. Alle relevante informatie staat er op, ook wanneer wel en niet getraind wordt
(bijvoorbeeld in geval van feestdagen). Mocht je dus informatie willen, check dan eerst
even de website. Staat het hier niet op, mail of bel dan een van de bestuursleden. De
vernieuwde website staat op: www.alcmariaflames.nl
NIJB
We zijn bezig met het inschrijven bij de Nederlandse IJshockey Bond (NIJB). Dit is
noodzakelijk om volgend jaar competitie te kunnen spelen. Hiervoor hebben we gegevens
nodig van alle spelers, bestuurders en begeleiders. Deze gegevens zijn we nu aan het
verzamelen. Heb je je gegevens nog niet aangeleverd, lever deze dan zo spoedig
mogelijk in bij een van de bestuursleden.
Teams volgend jaar
We zijn druk bezig met de teamindeling. Onze ambitie is om met 4 of 5 teams de
competitie in te gaan volgend jaar:
U8 (alle spelers geboren in 2009 of later)
U10 (alle spelers geboren in 2007 of later)
R13 (alle spelers geboren in 2004 en later)
Aspiranten (alle spelers geboren in 2000 of later)
Senioren team, 5de divisie (Iedereen geboren in 1999 of eerder)
We hebben nog een aantal uitdagingen:
U8 en U10 hebben we nu niet genoeg spelers. We gaan kijken of we dispensatie
kunnen krijgen bij de NIJB voor bepaalde spelers of anders gaan we proberen
samen te werken met andere clubs. Gesprekken met andere clubs lopen.
Het is nog niet zeker of er een R13 competitie komt. Als dit niet het geval is, maken
we hier een tweede Aspiranten team van.
Het is ook nog niet zeker of er voldoende aanmeldingen van senioren zijn om
hiermee de competitie in te gaan. Minimale aantal voor een senioren team hebben
we gesteld op 20 spelers.
Goalies
Om wedstrijden te kunnen spelen hebben we goalies nodig. Tijmen heeft zich aangemeld

om goalie te worden, echter we hebben nog drie goalies nodig (U8, R13 en Aspiranten)
om wedstrijden te kunnen spelen. Mocht je geïnteresseerd zijn, meld je dan nu aan:
tim@alcmariaflames.nl.
Vrijwilligers
Om bovenstaande ambities waar te kunnen maken, zijn we naarstig op zoek naar
vrijwilligers die onze club willen versterken. Het komt nu op een klein team aan, echter het
wordt te veel voor deze kleine groep. Zekers als we competitie willen gaan spelen. De
belangrijkste posities die ingevuld moeten worden, zijn:
Wedstrijdsecretaris (coördinatie met NIJB over wedstrijden en regelen
scheidsrechters).
Bench officials (voor het bijhouden van de klok tijdens de wedstrijden, je wordt
opgeleid).
8 Teambegeleiders voor U8, U10, R13 en Aspiranten. Er hebben zich al twee
aangemeld (Job en Hugo), dus zijn er nog 6 nodig. Ook de teambegeleiders
worden opgeleid.
We hebben ‘werkpakketjes’ gemaakt van ca. 1 á 2 uur maximaal per week per functie.
Dus heb je nog een klein beetje tijd over en wil daar veel waardering en voldoening voor
terug, meld je dan nu aan bij: herman@alcmariaflames.nl.
Algemene Leden Vergadering
Aan het begin van het seizoen willen we graag samen met jullie het plan voor komend
seizoen bespreken. Onderwerpen die aan de orde komen zijn:
Definitieve teamindeling
Vaststellen begroting 2017-2018
Vaststellen contributie
Organisatie
Kiezen bestuursleden (we hebben nu een ad interim bestuur, de bestuursleden
moeten nog officieel benoemd worden tijdens de ALV).
Vrijwilligersbeleid, gedragsregels en huishoudelijk regelement.
De ALV is vastgesteld op: 27 september 2017, 20:00 in De Meent. Zet deze datum alvast
in je agenda.
Bestuur
We hebben nieuwe emailadressen aangemaakt voor alle bestuursleden. De rollen, namen
en emailadressen zijn hieronder weergegeven:
Voorzitter a.i.: Herman Hoekstra
herman@alcmariaflames.nl
Secretaris a.i.: Tim Hofstee
tim@alcmariaflames.nl
Penningmeester: Henk Jan Pranger
henkjan@alcmariaflames.nl
Technische commissie en PR: Norbert van Leyen

norbert@alcmariaflames.nl
Communicatie commissie en vertrouwenscontactpersoon: Peter Worp
peter@alcmariaflames.nl
Via bovenstaande emailadressen kun je de individuele bestuursleden benaderen.
Vertrouwenscontactpersoon
Zoals in bijna iedere organisatie, zijn in de sport ook vertrouwenscontactpersonen actief.
Deze hebben wij ook aangesteld binnen de Alcmaria Flames. De
vertrouwenscontactpersoon is binnen de club het eerste aanspreekpunt voor iedereen die
een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag en hier met
iemand over wil praten. De vertrouwenscontactpersonen zal ook het preventief beleid
opzetten. Peter Worp is door de Alcmaria Flames aangesteld als
vertrouwenscontactpersoon (vertrouwenscontactpersoon@alcmariaflames.nl).
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