
Geachte leden, beste Flames,


De vakanties zijn begonnen! De regering heeft inmiddels haar excuses aangeboden voor een iets 
te enthousiaste versoepeling van de Corona-maatregelen. Voor sommigen betekent dat dat het 
geplande festival helaas niet doorgaat of een buitenlandvakantie moet worden afgeblazen. 
Gelukkig gaan de ijshockey-trainingen in Alkmaar voorlopig wel door, zij het in een wat 
afgeslankte vorm. Dit heeft te maken met de opkomst tijdens de trainingen in de afgelopen 
periode en de vakantieplanning en bezetting van de Meent. In deze nieuwsbrief daarom een 
update voor:


- Schema zomerijs van woensdag 14 juli tot en met zaterdag 21 augustus

- Route in de Meent en Regels

- ALV 2021

_______________________________________________________________________________________


Schema Zomerijs m.i.v.  woensdag 14 juli t/m 21 augustus 

Toelichting 

Zoals het schema laat zien komt de zaterdag te vervallen. De Meent is op zaterdag en zondag 
dicht vanwege vakanties van de medewerkers en het feit dat er te weinig ijs en acco door anderen 
werd afgenomen om opening van het complex toch te rechtvaardigen. Dit betekent voor de 
Icehockey Academy dat de zaterdagen worden verlengd in de maand september en dat geldt ook 
voor het wedstrijdblok voor de U-teams. De eerste training voor de icehockey Academy vindt 
plaats op zaterdag 28 augustus om 16:15 uur en wordt verzorgd door Ron Berteling. Om 
17:30 uur is dan het 1e uur van het wedstrijdblok voor de U15/17 en het 2e uur voor de U21. 

De trainingen in de periode t/m 21 augustus van de U15/17 en U21 worden gecombineerd op 
woensdag en vrijdag en dat geldt ook voor de Sen 1 en 2 op de woensdagen. De Meent sluit in 
deze vakantieperiode om 21:00 uur.


Route in de Meent en Regels 

De Route in de Meent blijft van kracht. Omkleden gebeurt in de kleedkamers, zoals aangegeven in 
bovenstaand schema. Ouders mogen naar de trainingen kijken in de ijshal en hoeven geen 
mondkapje te dragen, maar dienen wel de 1,5 m afstand te respecteren. Bij Corona-
verschijnselen of een positieve testuitslag in het gezin blijf je uiteraard thuis. 

ALV 

De eerstkomende ALV zal gehouden worden op dinsdagavond 24 Augustus om 20:00 uur en 
vindt plaats bij de Meent. De agenda, begroting met contributie-voorstel en overige stukken 
zullen we toesturen via de mail. Opzeggingen voor het winterseizoen dienen schriftelijk voor 1 
september 2021 plaats te vinden.


