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Beste Flamers,

Het winterseizoen is helaas bijna voorbij, maar niet getreurd want op woensdag 1 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. We hebben dit

jaar laten zien dat we in alle competities lekker mee doen. Dit willen we natuurlijk volgend

jaar continueren of beter doen. Om deze reden is het belangrijk dat jullie doortrainen in de

zomer.

Duur

De zomertraining is in de maanden april, mei, juni en september.

In juli en augustus is er geen training. Tevens is er op donderdag 16 april, vrijdag 17 april,

dinsdag 5 mei en donderdag 21 mei geen training.

Trainingstijden

De trainingsgroepen worden ingedeeld op basis van de nieuwe teamindeling voor komend

seizoen. Incidenteel en slechts na voorafgaand overleg met de technische commissie kan

hiervan worden afgeweken.

Dinsdag

21:15 - 22:15 Senioren 2

Woensdag

17:00 - 18:00 IJshockey Academy

17:00 - 18:00 U8 en U10

18:15 - 19:15 U12 en U14

19:30 - 20:30 Junioren

20:45 - 21:45 U16 en Senioren 1

Donderdag

21:15 - 22:15 Pond hockey

Vrijdag

17:15 - 18:15 Goalies

17:15 - 18:15 U8 en U10

18:30 - 19:30 U12 en U14

19:45 - 20:45 Junioren

21:00 - 22:00 U16 en Senioren 1

Contributie

IJshockey Academy: 175 Euro



U8 en U10: 375 Euro

U12, U14, U16 en Junioren: 400 Euro

Senioren: 200 Euro (per trainingsavond)

Je ontvangt tijdig een factuur via email. De contributie dient binnen 4 weken na

verzending van de factuur te worden voldaan. Wil je gebruik maken van de mogelijkheid

om te betalen in termijnen, dan kun je dit afstemmen met de penningmeester

(penningmeester@alcmariaflames.nl).

Aanmelden

Aanmelden voor het zomerseizoen doe je via de website (https://www.alcmariaflames.nl

/aanmelden-zomerseizoen/), via een reactie op deze nieuwsbrief of tijdens de trainingen

bij een van de bestuursleden.

Deelname van niet-leden

Deelname aan de zomertrainingen staat open voor niet-leden van Alcmaria Flames. Het

aantal deelnemers per trainings is echter beperkt en daarom kan het voorkomen dat we

aanmeldingen van niet-leden moeten afwijzen.
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