
Geachte leden, beste Flames,


We zijn begonnen! Het winterseizoen is voor velen gestart met de nodige spierpijn na de eerste 
training. Gelukkig maken we een maand eerder de start met het winterseizoen dan de meeste 
clubs waardoor we beter zijn voorbereid op de eerste wedstrijden, zowel conditioneel als 
schaaktechnisch. De opkomst moet nog wat op gang komen, maar de nieuwe gezichten op het 
ijs maken dat weer goed. Ook bij de ijshockey Academy was het goed vol en het aantal nieuwe 
aanmeldingen blijf gelukkig groeien. De ALV werd goed bezocht. De inbreng was constructief. 
Daarnaast werden de begroting en de hoogte van contributie voor het komend seizoen 
goedgekeurd. Om goed voorbereid te zijn op het winterseizoen gaan we in deze nieuwsbrief in op 
een aantal huishoudelijke zaken:


- ijskalender september 2021

- Bestellen van de wedstrijdjerseys

- Pond hockey

- trainingsprotocol

- contributie

_______________________________________________________________________________________


ijskalender september 2021 

Bestellen wedstrijd jerseys 

Wedstrijdjerseys moeten voor 10 september a.s. via de website besteld worden, zodat we ze voor 
het begin van competitie in huis hebben. Let op de maatvoering in de maattabel. Check of je 
rugnummer nog beschikbaar is. 



Pondhockey 

Voor degenen die willen pond hockeyen komend seizoen is het mogelijk je op te geven via de 
webshop. Na betaling van €250,- sta je geregistreerd en kan er op donderdagavond van 21:15 - 
22:15 bij 16 aanmeldingen, met een maximum van 24. Dus wees er snel bij want vol = vol! 

Trainingsprotocol 

Meld je op tijd af bij je teambegeleider/coach. 
Wees op tijd! 
Let op tijdens de uitleg en verstoor de les niet 
Wees opbouwend tegen je teamgenoten. 
Help met het verzamelen van de pucks aan het einde van de les. 
Bedank de trainer voor de les. 
Laat de kleedkamer schoon achter. 
Meetrainen met een volgende les mag alleen na uitdrukkelijke toestemming van de TC. 

Contributie 

De hoogte van de contributie is vastgesteld op hetzelfde niveau als vorig jaar. Betaal op tijd, wacht 
niet op een herinnering. Alleen degenen die vorig jaar 20/21 volledige contributie hebben voldaan 
komen in aanmerking voor korting op de contributie van 21/22.


