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Oliebollentoernooi
Vrijdag 20 december gaan we niet trainen, maar organiseren we een toernooi. Dit wordt
een mix toernooi voor alle leden van de Alcmaria Flames. We zullen verschillende teams
maken waar jong en oud door elkaar heen speelt. Iedereen is welkom, zowel de beginner
als de meer gevorderde en jong en oud. Het is de bedoeling dat we er een gezellige
avond van maken. Het begint om 17:00 uur en het is de bedoeling dat het om 21:00 uur
afgelopen is.

We gaan er vanuit dat iedereen meedoet. Ben je niet aanwezig, geef dit dan vóór 13
december door aan je teamleider.
 

Bauer
Afgelopen maand hebben we, met dank aan Merijn Vunderink, een overeenkomst met
Bauer weten te bereiken voor sponsoring van onze vereniging. Dit houdt in voor de leden
dat met ingang van komend jaar de westrijdshirts geleverd zullen gaan worden door
Bauer. Daarnaast zullen Bauer droog/trainingspakken tegen een zeer aantrekkelijke prijs
te koop zijn voor leden van Alcmaria Flames in de winkel van Forty Six bij de ingang van
de Meent. Voor de maat kan nu al gepast worden. De juiste maat kan dan worden
doorgegeven aan de team begeleider, zodat de bestelling in een keer geplaatst kan
worden. Forty Six houdt namelijk geen voorraad aan per maat. De overeenkomst geldt
voor 2 jaar. Afhankelijk van de groei van de vereniging en de ambitie van Bauer zal er
opnieuw gekeken worden hoe we de samenwerking kunnen inrichten.
 

Vriendenloterij
Vrijdag 20 december a.s. houden we het jaarlijkse oliebollentoernooi. Voorafgaand
daaraan vanaf 16:00 uur, maar ook in de pauzes, bestaat de mogelijkheid geld in te
zamelen voor de club door jezelf, vrienden en familie op te geven voor de vriendenloterij.
Je maakt daarmee niet alleen kans op fantastische geldprijzen, maar je steunt ook de
club. Want van elk betaald lot gaat de helft naar Alcmaria Flames, waarmee we een mooie
boost kunnen geven aan de IJshockey Academy. Hoe een en ander in z'n werk gaat lees
je via deze link. Een uurtje voor de club en we kunnen weer groeien en
professionaliseren. Wie wil dat nou niet!!
 

https://gallery.mailchimp.com/a6b3551fbf20a44998b250213/files/bbd96d03-d9af-4d92-849c-603fa9f931ff/Samen_voor_je_Club_2019.01.pdf


De Meent
Sinds de opening van de 400 meterbaan is het een stuk drukker in De Meent. Hoewel het
vanzelfsprekend lijkt, zijn er ook opmerkingen ontvangen over sommige situaties die we
gemakkelijk kunnen verbeteren.

We zijn een sportieve club en willen dit ook uitstralen. Natuurlijk zijn er een hoop zaken
die we in De Meent willen verbeteren en de manier waarop we ons gedragen in De Meent
draagt hier zeker positief aan bij.

Toegang tot de ijshal
Omdat de 400 meterbaan ook weer open is zijn de kleedkamers en ijshal alleen nog via
de toegangspoortjes bereikbaar. Hiervoor heb je een toegangspas nodig.Ieder lid heeft in
eerste instantie een gratis toegangspas van de club ontvangen. Nieuwe leden kunnen
éénmalig een gratis toegangspas bij de receptie ophalen.

We willen bij deze aan iedereen vragen om de pasjes en toegangspoortjes correct te
gebruiken. Dat wil zeggen:

Wacht met het scannen van je pas totdat je voorganger er doorheen is en het
poortje gesloten is.
Houd bij het doorlopen van het poortje de tas voor je, anders gaat het poortje te
vroeg dicht.
Gebruik bij voorkeur alleen het middelste poortje om naar binnen te gaan.
Werkt je pas niet, meld dit dan bij de receptie.
De toegangspas is strikt persoonlijk.
Wees zuinig op je toegangspas. Bij verlies vraag je voor 5 Euro bij de receptie een
nieuwe pas aan.
Ga NOOIT met twee personen tegelijk door het poortje als je je pasje vergeten bent
maar meld je bij de receptie voor een nieuwe.
Ouders, toeschouwers en tegenstanders kunnen bij de receptie een gratis
toegangskaart ophalen.    

Het lijkt makkelijk om even samen met iemand anders naar binnen te gaan maar wordt
door veel mensen gezien en sterk afgekeurd. Het geeft een erg negatief beeld over ons
en wij willen juist een sportieve club zijn. Dus neem je verantwoordelijkheid.

Kleedkamers
Bij deze het verzoek om de kleedkamers netjes achter te laten. Dus gooi al het afval
(verpakkingen, snoep, tape) in de afvalbak voordat je weggaat. Dit doe je thuis ook. Als je
als één van de laatste weggaat en je ziet nog troep liggen, dan moet je dit opruimen. De
laatste twee spelers die de kleedkamer verlaten zijn verantwoordelijk dus als je dit niet
wilt, moet je sneller omkleden.

Kantine
We willen jullie vragen om de grote ijshockeytassen voor de houten bloembakken te
'parkeren'. Dus niet in het gangpad richting de toegangspoortjes. Omdat er veel



schaatsers van de kassa naar de poortjes lopen moet het gangpad vrij blijven.

IJshal
Er staan in de hoek blauwe shorttrack kussens opgestapeld, achter een hek. Het is niet de
bedoeling dat kinderen hier op klauteren en gaan spelen. In het verleden zijn er kussens
kapotgegaan. Dat is erg vervelend en reparatiekosten hiervoor zijn erg hoog. Dat moeten
we natuurlijk voorkomen.

400m baan
Ga niet voor, tijdens of na een wedstrijd ‘gratis’ op de 400m baan schaatsen. Hier zal
streng op gecontroleerd worden en wordt je ‘gepakt’ zonder geldig entreebewijs dan zul je
alsnog de volle pond moeten betalen. Ondanks dat je misschien maar een rondje
geschaatst hebt.

Algemeen in De Meent
We zien vaak de jeugd met pucks of balletjes aan het spelen met de hockeysticks. Dit is
overal, behalve op het ijs zelf, verboden. Reden hiervoor zijn in eerste instantie de
veiligheid; het kan gemakkelijk gebeuren dat een omstander een klap met de stick krijgt of
een puck of balletje tegen zich aan. Maar daarnaast worden ook muren en vloeren (en
zelfs plafonds!) beschadigd. Hoewel het er leuk uit ziet, bij deze het dringende verzoek dit
niet meer te doen.

Wij hopen dat jullie bovenstaande zullen respecteren, zodat we graag geziene gasten
blijven in De Meent.
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