Nieuwsbrief 20-07-2018
Alcmaria Flames
Beste Flamers,
Nog even op de valreep een nieuwsbrief van de Alcmaria Flames. Voordat we met vakantie
gaan willen we nog een paar belangrijke punten met jullie delen.
We hebben een fantastisch eerste competitiejaar gehad. Wij kijken hier met veel plezier op
terug. Jullie ook hopen wij. Om weer zo’n fantastisch jaar mogelijk te maken, moeten we al weer
verder kijken naar volgend seizoen. In deze nieuwsbrief maken we onder andere de nieuwe
teamindeling en trainingstijden bekend die vanaf 1 september in gaan.
Veel leesplezier en alvast een heerlijke vakantie toegewenst!
De onderwerpen die terugkomen in deze nieuwsbrief zijn:
Teamindeling
Trainingstijden (vanaf 1 september 2018)
Ledenwerving
Open dag – zondag 14 oktober 2018
Faciliteiten volgend seizoen
Wedstrijdshirts
Algemene Leden Vergadering
Sponsoring
Teamindeling
Samen met Ron heeft het bestuur zich over de teamindeling gebogen, deze is onder andere op
basis van leeftijd tot stand gekomen.
IJshockeyschool
Vanaf zondag 14 oktober zal de ijshockeyschool eenmaal per week op zondag van 09:00 –
10:00 plaatsvinden. Deze wordt gecombineerd met de goalietraining. Dus niet meer samen met
de U8/U10/U12 training.
Vanaf september t/m half oktober zal de ijshockeyschool nog op woensdag (17:00 – 18:00 uur)
plaatsvinden.
U8/U10
Bij onze jongste spelers ligt de uitdaging dit jaar. Dit moeten we uitbreiden. We zullen hier onder
andere een open dag voor organiseren en weer verschillende acties voor opzetten. Echter

weten jullie al potentiele kandidaten, geef dit dan door aan de ledenadministratie (
ledenadministratie@alcmariaflames.nl) en neem ze mee naar jouw trainingen!
Aan het begin van het seizoen zal de U8/U10 alleen deelnemen aan de U10 competitie.
Eventueel later in het jaar (indien we meer U8/U10 leden hebben) kunnen we dit hopelijk
uitbreiden met een U8 team.
Het team bestaat uit de volgende spelers:
Duin, Ilya
Geertsma, Terje-Jan
Hoekstra, Maxim
Hulzebosch, Sylver
Melideo, Nicola
Oude Nijhuis, Kay
Oude Nijhuis, Zoe
Roelofsen, Noelany
Uihlein, Paul

U12
De U12 zal deelnemen aan de normale competitie, maar zal waarschijnlijk geen bekercompetitie
spelen. In oktober en november zullen we proberen een kleinschalige competitie op te zetten
met Leeuwarden, Groningen en Alkmaar. Eind november gaat dan de normale competitie van
start.
De U12 bestaat uit de volgende spelers:
Baas, Indy
Bakker, Mika
Bechtold, Youri
Bontrop, Mike
Brunschot, Cyrus van
Brunschot, Ramses van
Groot Roessink, Jules
Hoekstra, Cristian
Wiersma, Milan
Willemse, Hidde
Wittebrood, Jake
Worp, Sander

U14
De U14 zal uit twee teams bestaan. In september zullen we (trainers Ron, Dax en Chris en
bestuur) bepalen wie in welk team speelt. U14 team 1 speelt zowel in beker als in de normale
competitie. U14 team 2 zal alleen aan de normale competitie deelnemen. Hier zullen we ook
vriendschappelijke wedstrijden voor organiseren.

De U14 bestaat uit de volgende spelers:
Bartlett, Ryan
Brink, Paul van den
Despomare, Casper
Eimers, Bryn
Franquemont, Max von
Hout, Sem van den
Geheniau, Maxime
Holmstrom, Shaan
Kastermans, Bart
Klemetso, Emil
Klemetso, Nils
Koghee, Danique
Kramer, Mauro
Lievers, Rick
Meser, Mats
Nijboer, Eino
Nuij, Hugo
Pirinen, Kaisa
Pranger, Jens
Roelofsen, Horaytio
Rong, David
Schickler, Sam
Spekman, Rida
Vunderink, Xavi

Aspiranten
Het Aspiranten team zal in de aspiranten competitie meedoen.
Het Aspiranten team bestaat uit de volgende spelers:
Ballijns, Joey
Bos, Wolf van den
Brakenhoff, Jani
Brons, Bas
Dieke, Amy
Galante, Joris
Khanlari Goudarzi, Joebin
Klaassen, Nikolai
Klemetso, Joonas
Kluft, Mick
Kneulman, Puck
Kuijpers, Binck
Leyen, Mara van

Mezentcew, Artem
Postma, Mees
Pranger, Rutger
Roosloot, Marc
Schilder, Mathies
Tamis, Floor

Trainingstijden (vanaf 1 september 2018)
Per 1 september vervallen de huidige trainingstijden. Vanaf dan gelden onderstaande
trainingstijden:
Dinsdag
21:30 - 22:30
Woensdag

Senioren

17:00 - 18:00
18:15 - 19:45

U8 / U10 / U12
U14

20:00 - 21:00
21:15 - 22:15

Aspiranten
Senioren

Donderdag
21:30 - 22:30
Vrijdag
17:15 - 18:15
18:30 - 20:00
20:15 - 21:15
Zondag

Senioren
U8 / U10 / U12
U14
Aspiranten

09:00 - 10:00 IJshockeyschool / Goalie training (vanaf 14 oktober, tot 14 oktober
op woensdag 17:00 – 18:00 uur)

Thuiswedstrijden worden gespeeld op:
Zaterdag
18:45 - 20:45

Wedstrijd

zondag
10:15 - 12:30

Wedstrijd

Ledenwerving
Natuurlijk zijn we hard gegroeid de afgelopen twee jaar en dit willen we 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 12 jaar. De zomeractie was een ‘mager’ succes. Was
misschien ook te verwachten, echter niet geschoten… We kijken nu hoe we dit kunnen
verbeteren. In het verlengde hiervan zullen we in ieder geval weer een open dag organiseren.
Mocht je overigens input hebben of ergens mee willen helpen, dan horen we dit graag…

Open dag – zondag 14 oktober 2018
De Meent heeft in het weekend van vrijdag 12 t/m zondag 14 oktober het openingsweekend. In
dit openingsweekend willen wij onze open dag organiseren en wel op zondag 14 oktober. Dit
willen we combineren met onze eerste thuiswedstrijd. Voorstel is om de open dag te beginnen
met de wedstrijd en daarna een programma op het ijs.
Om dit mogelijk te maken moeten we weer een hoop organiseren, zowel in de voorbereiding als
ook tijdens de dag zelf. We zijn op zoek naar vrijwilligers, die ons hiermee willen helpen.
Wil je ons helpen, meldt je dan even aan bij: herman@alcmariaflames.nl.

Faciliteiten volgend seizoen
De verbouwing is op volle toeren (zie ook onderstaande foto en lees vooral de kleine lettertjes ;)). De oude boarding is deze week verwijderd en de nieuwe boarding wordt volgende week
geplaatst. Samen met de Meent kijken we of we iets leuks kunnen organiseren om deze
boarding officieel in gebruik te nemen.
Ben je benieuwd naar de voortgang, dan kun je altijd even langsrijden.

Wedstrijdshirts
Mocht je nog een wedstrijdshirt willen bestellen, doe dat dan VÓÓR 1 september. Deze kun je
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 wedstrijdshirt voor de eerste wedstrijd in je bezit hebt.

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:
Seizoen 2017-2018
Vaststellen begroting 2018-2019
Vaststellen contributie
Kiezen bestuursleden

De ALV is vastgesteld op: 26 september 2018, 20:00 in De Meent. Zet deze datum alvast in je
agenda.

Sponsoring
Zoals iedere sportclub kunnen wij ook niet bestaan zonder sponsoring. Heb je een bedrijf en wil
je graag bijdragen aan de club (mag ook zonder bedrijf natuurlijk), meldt je dan even bij:
herman@alcmariaflames.nl.
Dan gaan we samen bespreken wat je wensen en onze mogelijkheden zijn.
Een hele fijne vakantie en tot over 6 weken…
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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