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Beste Flamers,

Hierbij de volgende nieuwsbrief van de Alcmaria Flames, met als onderwerpen:

Zomertraining
Mix-toernooi vrijdag 30 maart
Off-ice training
Ledenwerving
Faciliteiten volgend seizoen
Evaluatie
Beëindiging lidmaatschap

Zomertraining
Vandaag hebben we de laatste trainingen van het winterseizoen en komende woensdag,
4 april, start het ZOMERSEIZOEN! We kunnen met trots zeggen, dat bijna iedereen weer
mee doet met de zomertraining. 

Het rooster voor het zomerijs wordt:

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):
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 21:00 – 22:00 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.

De eerste twee weken zijn de tijdstippen iets aangepast. Hieronder het schema:

Dinsdag 3 april: 21:30 – 22:30 uur
Woensdag 4 april:

IJshockeyschool, U8, U10 & U12: 16:30 – 17:30 uur
U14: 17:45 – 18:45 uur
Aspiranten: 19:00 – 20:00 uur



Donderdag 5 april: 20:30 – 21:30 uur
Vrijdag 6 april: Toernooi 18:00 – 21:00 uur
Dinsdag 10 april: 21:00 – 22:00 uur
Woensdag 11 april:

IJshockeyschool, U8, U10 & U12: 16:30 – 17:15 uur
U14: 17:30 – 18:15 uur
Aspiranten: 18:30 – 19:15 uur

Donderdag 12 april: geen training
Vrijdag 13 april: geen training
Vrijdag 27 april: geen training (Koningsdag)
Donderdag 10 mei: geen training (Hemelvaart)

Mix Toernooi
Doordat komend weekend onze U14 een internationaal toernooi speelt in Duitsland, kon
het paastoernooi op 30 maart helaas niet doorgaan. Echter niet getreurd, we maken er
gewoon een barbecue toernooi van op vrijdag 6 april. We willen het winterseizoen toch op
een leuke manier afsluiten! Het 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 vrijdag 6 april en begint om 18:00 uur. Het duurt tot ongeveer
22:00 uur. Het is inderdaad laat, maar we hopen dat dit mag voor een keer…

Speel je overigens niet, dan ben je ook meer dan welkom. Dan kun je natuurlijk je
favoriete spelers aanmoedigen, maar het is ook zeker de bedoeling om gezellig met
iedereen gezellig bij elkaar te komen om dit fantastische jaar te vieren?

Heb je je nog niet opgegeven, laat het henkjan@alcmariaflames.nl dan zo spoedig
mogelijk weten.

We zien jullie graag de 6de.
 

Off-ice training
We hebben goed nieuws, er is budget voor off-ice training. Dit gaan we organiseren voor
alle leden vanaf 8 jaar. We kunnen helaas geen gebruik maken van de 400 meter baan,
omdat deze verbouwd wordt. We zijn op dit moment op zoek naar een goede locatie en
trainer. Mocht je suggesties hebben, laat het ons weten.

We laten het jullie op korte termijn weten.
 

Ledenwerving
Natuurlijk zijn we hard gegroeid de afgelopen twee jaar. We hebben al meer dan 110
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leden en dit willen we natuurlijk graag continueren. Het is dan ook van belang dat we ons
zo snel mogelijk gaan richten op nieuwe leden en dan voornamelijk de jeugd tot en met 10
jaar. We hebben besloten hier al in de zomer mee aan de gang te gaan. In mei volgt de
eerste campagne en in oktober de tweede. We komen hier in april op terug en hebben
jullie hulp hierin zeker nodig.
 

 
Faciliteiten volgend seizoen
We hebben net bevestigd gekregen dat er een splinternieuwe boarding met gehard glas
(rondom) besteld is en dat deze in juli geplaatst wordt. Fantastisch nieuws!
 
Daarnaast zijn we (samen met De Meent) aan het onderzoeken of we volgend seizoen
toch nog een extra ijshockeybaan kunnen realiseren op het binnenterrein van de 400
meter baan. Dit is afhankelijk of er interesse is van de huidige drie grote huurders van de
ijsbaan (ijshockey, kunstrijden en shorttrack) om de baan volgend jaar te gebruiken. We
houden jullie op de hoogte van deze ontwikkelingen.
 

 
Evaluatie
Op dit moment evalueren we samen met de teamleiders het afgelopen seizoen. We horen
(gelukkig) veel goede berichten, maar er zijn ook zeker zaken voor verbetering vatbaar. In
de volgende nieuwsbrief zullen we hierop terugkomen.
 

 
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). Begin mei
moeten we namelijk aan de bond doorgeven met welke teams we volgend seizoen de
competitie in gaan 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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