Geachte leden, beste Flames,
Eindelijk kan het weer. Vanaf Woensdag 26 mei a.s. kan er gelukkig weer getraind worden in
Alkmaar. Graag hadden we al in een eerder stadium met dit positieve bericht gekomen, maar het
landelijk gevoerde corona-beleid t.a.v. binnensporten stond dit helaas niet toe. We hebben niet
stilgezeten en met de Meent, Paul en technische commissie voor deze zomer een mooi
programma kunnen opstellen, als volgt:

-

Schema zomerijs van woensdag 26 mei tot en met zaterdag 28 augustus
Indeling teams
Route in de Meent en Regels
Contributie zomerseizoen
Compensatieregeling voor huidige leden
ALV
Winterseizoen 21/22

_______________________________________________________________________________________

Schema Zomerijs

Zomerijs-schema Alkmaar 26 mei t/m 28 augustus

De trainingen op woensdag en vrijdag zullen worden gegeven door Paul Vincent.
Meld je aan bij je teamcaptain/coach begeleider of via de website.
Indeling Teams
Met ingang van 2021 zijn de U-teams anders ingedeeld. U8 is nu U9, U10>U11, U12>U13,
U14>U15, U16>U17, U18-U19-U20>U21. Er is voor het zomerseizoen in overleg met Paul en
technische commissie een voorlopige indeling gemaakt op basis van leeftijd en de mate waarin je
gevorderd bent. De definitieve indeling voor het winterseizoen wordt uiterlijk eind augustus
bekend gemaakt. De indeling wordt gedeeld met de coaches/begeleiders. Zij zullen je op de
hoogte brengen van de indeling.

Route in de Meent en Regels

Beste gebruikers van de ijshal!
Momenteel groeien de eerste millimeters ijs op de 30x60 baan. Echter hebben wij
een tegenvaller met de kachel die het begeven heeft maar dit proberen wij zo snel
mogelijk op te lossen. Hierdoor kan het koud en vochtig zijn in de hal.
We hanteren net zoals vorig jaar onderstaande route. Let wel op dat de kleedkamers nog gesloten zijn en dat hier geen gebruik van gemaakt kan worden.
Schaatsen aantrekken gebeurt op de groene banken. Houd je mondmasker op tot
je je helm op hebt en doe het na de training weer op. Per U-team kunnen er
maximaal 2 corona-coördinatoren(gekleurd hesje) in de hal aanwezig zijn tot een
maximum van 6.

Contributie zomerseizoen
IJshockeyschool:
U9/U11/U13:
U15/U17:
U21:
Senioren 1:
Senioren 2:

100 € (1x 1 uur per week)
300 € (2x 0.75 uur per week) + 1 uur / 2 weken op zaterdag
325 € (2x 0.75 uur per week) + 1 uur/ 2 weken op zaterdag
350 € (2x 0.75 uur per week, eigen groep) + 1 uur op zaterdag
350 € (2x 1 uur per week)
220 € (1x 1.25 uur per week)

Compensatie voor huidige leden
In de algemene ledenvergadering (ALV) van in augustus 2020 is besloten dat in het
geval van onderbreking van het seizoen door Corona, dat dan de contributie
doorloopt in het volgende winterseizoen, voor zolang het afgelopen seizoen
onderbroken is. Nu is het tijd om deze afspraak in praktijk te brengen. Het
afgelopen winterseizoen duurde 7 maanden (van september 2020 t/m maart 2021),
maar vanaf half december 2020 kon er niet meer gespeeld worden. Dit is 3 1/2
maand, precies de helft van het seizoen. Het bestuur stelt daarom voor om alle
huidige leden volgens afspraak een korting te geven op de contributie voor het
winterseizoen 2021-2022.
Dat ziet er dan als volgt uit:
•
Alle huidige Alcmaria-Flames leden krijgen voor het winterseizoen 2021 2022, dat loopt van 1 september 2021 t/m 31 maart 2022, een korting van
50% op de contributie van het winterseizoen 2021 - 2022. Wel gelden er de
volgende voorwaarden / uitzonderingen:
1.
2.

3.

4.

5.
6.

•

De contributie van seizoen 2020-2021 dient volledig betaald te zijn om in
aanmerking te komen voor de korting.
De korting van 50% geldt ook voor pond-hockey, maar alleen voor díe
leden, die afgelopen seizoen pond-hockey gespeeld hebben. Leden die
zich met ingang van volgend seizoen aanmelden voor pond-hockey, krijgen
dus 50% korting op de standaard contributie, maar betalen 100% van de
contributie voor pond-hockey.
Voor de ijshockey-school geldt de volgende regeling: leden die in seizoen
2020-2021 in de ijshockey-school speelden en daar blijven spelen, krijgen
50% korting. Leden die doorstromen naar de U-teams (U8/U10/U12 etc.)
krijgen 100 € korting op de contributie van het betreffende U-team. Dit
omdat de contributie voor de U-teams aanzienlijk hoger is dan voor de
ijshockey-school.
Leden die gedurende het afgelopen seizoen ingestroomd zijn en daardoor
al een korting op de contributie hebben gekregen, komen ook in
aanmerking voor 50% korting in komend seizoen; immers ook zij hebben
de laatste 3 1/2 maand niet kunnen spelen en trainen.
De bestaande regeling voor familiekorting blijft gelden, ook in combinatie
met de extra 50% korting.
Leden die met ingang van het seizoen 2021-2022 willen stoppen met het
lidmaatschap, kunnen bij de penningmeester een aanvraag indienen voor
restitutie van een deel van de betaalde contributie. Let wel, de restitutie zal
een stuk minder zijn dan 50%, omdat de Flames ook vaste lasten heeft
gehad, bijvoorbeeld de contributie-bijdrage aan de NIJB.
Wellicht ten overvloede, maar nieuwe leden, die zich aanmelden met ingang
van 1 september 2021, betalen de volledige contributie voor het
winterseizoen 2021 - 2022 en krijgen geen korting. De exacte hoogte van de
contributie voor volgend seizoen dient nog te worden vastgesteld en
goedgekeurd door de ALV, op basis van de begroting voor 2021 - 2022.

ALV
De eerstkomende ALV zal in de tweede helft van Augustus plaatsvinden bij de
Meent. Als de aangekondigde versoepelingen ook daadwerkelijk ten uitvoer worden
gebracht, kan dat dan dus hopelijk op locatie en hoeft dat niet in een virtuele
meeting. Zo ver mogelijk van tevoren zullen we de datum en tijd doorgeven en de
agenda, begroting met contributie-voorstel en overige stukken toesturen via de
mail. Opzeggingen voor het winterseizoen dienen schriftelijk voor 1 september
2021 plaats te vinden.
Winterseizoen 21/22
Natuurlijk spreekt het bestuur de vurige wens en verwachting uit dat we komend
seizoen zonder onderbrekingen kunnen trainen en wedstrijden kunnen spelen.
Omdat met alle Covid-varianten, de bestendigheid van de vaccins en het beleid
vanuit Den Haag het nog maar afwachten is of de verwachting ook werkelijkheid
wordt, houdt het bestuur ondanks de positieve instelling er rekening mee dat er
wellicht nog een lockdown in zit. Ook in dat onwenselijke geval zal er weer
gecompenseerd worden zoals we voor komend seizoen hebben geformuleerd.
Laten we hopen dat dat niet nodig zal zijn of zoals Paul het gisteren treffend
formuleerde: “It’s about time, that we meet again and we do some hockey together!”

