Nieuwsbrief 02-03-2018
Alcmaria Flames
Beste Flamers,
De laatste nieuwsbrief is even geleden! De reden hiervan is dat wij nog met De Meent in
overleg waren over de tijden van het zomerijs. Nu is er duidelijkheid en willen we dit graag
met jullie delen.
Daarnaast hadden we ook het idee dat de nieuwsbrief niet zoveel gelezen werd, maar
gezien de vele vragen hierover lijkt dit mee te vallen. Vanaf nu zullen we weer regelmatig
de nieuwsbrief versturen.
De punten die in deze nieuwsbrief terugkomen zijn:
Zomertraining
Off-ice training
Paastoernooi vrijdag 30 maart
Bestuur
Jerseys (wedstrijd shirts)
Evaluatie
Beëindiging lidmaatschap

Zomertraining
Ondanks dat het seizoen nog niet afgesloten is, kunnen we al melden dat we een
waanzinnig eerste competitieseizoen achter de rug hebben met de Alcmaria Flames. We
zijn trots op iedereen die daaraan heeft bijgedragen, met name op al onze nieuwe
ijshockeyers.
Het winterseizoen is dus helaas bijna voorbij (eind maart), maar niet getreurd per
woensdag 4 april start het ZOMERSEIZOEN!
Ook dit jaar gaan we weer het ijs op gedurende de zomer. Wij denken dat we hiermee het
verschil maken met andere clubs in Nederland die geen zomerijs hebben. Binnen één
seizoen doen we gewoon al lekker mee in alle competities. Dit willen we natuurlijk volgend
jaar continueren of beter doen. Om deze reden is het belangrijk dat jullie doortrainen in de
zomer.

We willen voor het zomerijs het volgende voorstellen:
Woensdag (ijstraining):
IJshockeyschool, U8, U10 & U12: 17:00 – 18:00 uur
U14: 18:15 – 19:15 uur
Aspiranten: 19:30 – 20:30 uur
Vrijdag (ijstraining):
IJshockeyschool, U8, U10 & U12: 17:00 – 18:00 uur
U14: 18:15 – 19:15 uur
Aspiranten: 19:30 – 20:30 uur
De senioren trainen op dinsdag- en donderdagavond van 20:45 – 21:45 uur.
De zomertraining is in de maanden april, mei, juni en september. In juli en augustus is er
vanwege werkzaamheden in de ijshal geen training.
Contributie:
Ijshockeyschool: € 140
U8, U10 & U12: € 350
U14: € 375
Aspiranten: € 375
Volwassenen: € 450
Geef aan je teamleider door of je WEL of niet deelneemt aan het zomerijs.

Off-ice training
Ook dit jaar proberen we weer off-ice training te organiseren gedurende de
zomermaanden. Of er budget voor is, laten we afhangen van het aantal spelers dat
meedoet aan de zomertraining. Doen veel spelers mee, dan houden we hopelijk geld over
om de off-ice training te organiseren.
Daarnaast kunnen we dit jaar geen gebruik maken van de 400 meter baan. We zijn op dit
moment op zoek naar een goede locatie en trainer. Mocht je suggesties hebben, laat het
je teamleider weten.
We hopen echt dat we ook dit kunnen realiseren in de zomer! We laten het jullie op korte
termijn weten.

Paastoernooi vrijdag 30 maart
Na het succesvolle oliebollentoernooi willen we een einde seizoen toernooi organiseren,
het paastoernooi. Dit is weer een mix toernooi waar alle spelers, ouders, broers en zussen
van harte welkom zijn om mee te doen. Een uitrusting is alleen wel verplicht.
Het toernooi vindt plaats op (goede) vrijdag 30 maart en begint om 18:00 uur. We hopen
dat jullie allemaal komen.

Bestuur
We weten niet of het bij iedereen bekend is, echter het bestuur bestaat tegenwoordig uit 6
leden:
Herman Hoekstra - Voorzitter
Tim Hofstee - Secretaris
Zwier Groot Roessink - Penningmeester
Henk Jan Pranger - Technische commissie
Norbert van Leyen - Communicatie
Dominique Marchildon - Wedstrijdsecretariaat
Daarnaast is Ashwin van Loon nog steeds de beheerder van de website. Alle informatie
die van belang is voor de club, kun je daar vinden!

Jerseys (wedstrijdshirts)
Inmiddels zijn de bestelde wedstrijdshirts binnen. Heb je deze nog niet ontvangen vraag
er dan naar!
Mocht je nog geen jersey hebben besteld, dan kun je deze zelf bestellen op de website
van de Alcmaria Flames (https://www.alcmariaflames.nl/wedstrijdshirt/). Bestel je deze
vóór 1 september, dan zorgen wij er voor dat je je jersey voor het begin van het komende
seizoen in je bezit hebt.

Evaluatie
Het bestuur wil graag met een aantal mensen het afgelopen seizoen evalueren en
bespreken wat we volgend seizoen anders kunnen doen. De doelstelling is dat we dan
nog een beter seizoen gaan draaien dan afgelopen seizoen.
Het bestuur zal hiervoor (in april) alle teamleiders uitnodigen. Heb je zelf aanbevelingen
(en ben je geen teamleider), geef deze aanbevelingen dan door aan je teamleider. Dan
zal de teamleider deze inbrengen tijdens de evaluatie.

Lidmaatschap beëindigen
Natuurlijk hopen wij iedereen volgend winterseizoen op het ijs terug te zien maar mocht je
onverhoopt willen stoppen met ijshockeyen dan verzoeken wij je dat voor 1 mei door te
geven aan de ledenadministratie (ledenadministratie@alcmariaflames.nl). Vanaf 1 mei
beginnen wij met de voorbereidingen voor het nieuwe winterseizoen en zullen wij alle
leden bij de bond inschrijven.

Met sportieve groet,
Het bestuur van de Alcmaria Flames
Herman Hoekstra
Tim Hofstee
Zwier Groot Roessink
Henk Jan Pranger
Norbert van Leyen
Dominique Marchildon
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