
 

 

NIEUWSBRIEF 
 

 
 
Beste Flames leden & vrienden,                               nieuwsbrief: februari 2022 
 
 
Nieuws: 
 
Iedereen gefeliciteerd met het 5 jarig bestaan van de Alcmaria Flames   
Dit gaan we zeker vieren, nadere informatie volgt nog. 
 
Eindelijk, het corona virus komt tot een einde. De IJNL (IJshockeybond Nederland) hebben de competitie weer geactiveerd. Dit 
was weer even wennen voor velen maar het resultaat mocht er wezen. Wat een blije koppies hebben wij mogen aanschouwen. 
 
 
Mededeling: 

 
 

Alcmaria Flames heeft sinds 1 Februari 2022 een nieuw bestuur. 
 
Even voorstellen:  Voorzitter  Maurits van Brunschot voorzitter@alcmariaflames.nl 
     Secretaris  Eric Koning  secretaris@ alcmariaflames.nl 
     Penningmeester  Frodo Klaassen  penningmeester@ alcmariaflames.nl 
     Technische zaken Henk-Jan Pranger tz@ alcmariaflames.nl 
     Wedstrijdsecretaris Marian Bakker  wedstrijdsecretaris@ alcmariaflames.nl 
 
Wat houdt dit nieuwe bestuur voor u in? 
Nou best veel, want weet u, Alcmaria Flames is geen clubje meer maar begint een serieuze vereniging te worden. 
Dit klinkt geweldig maar Alcmaria Flames dient zich hierdoor ook aan te passen. Naast de grote groei heeft Alcmaria 
Flames ook te maken met diverse wettelijke aspecten welke ook in orde dienen te zijn. Nu gaat dit niet allemaal zonder 
slag of stoot. Hier wordt achter de schermen hard aan gewerkt. Wij hopen dan ook dat dit alles binnen enkele maanden 
zal worden gerealiseerd. U kunt eerdaags deze voortgang volgen via onze website. 

 
 
Alcmaria Flames wenst de volgende leden een fijne verjaardag toe: 

 
 

 
 

 
 
 

Deerenberg, Rombard 3-feb. 
Proost, Jeremy 18-feb. 
Pos, Daniel 14-feb. 
Kadric, Riad 8-feb. 
Gehéniau, Maxime 15-feb. 
Corten, Xavier 22-feb. 
Dreyer Fernández, Ricardo 3-feb. 
Dorregeest, Aniek 12-feb. 
Lilly, Timothy 1-feb. 
Mourik, Philip van 21-feb. 
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Welkom bij Alcmaria Flames, heel veel plezier toegewenst: 
 
Manna, Giustino 05-12-2021 
Grinius, Laimonas 05-12-2021 
Sipkema, Coen 05-12-2021 
Zhang, Cho 05-12-2021 
Shanks, ELyjah 05-12-2021 
Mourik, Philip van 05-12-2021 
Merwe, Thomas Van der 05-12-2021 
Beekhuis, Michael 06-12-2021 
Sipkema, Daniël 28-01-2022 
Veen, Milou Van 't 28-01-2022 
Bos, Eden 28-01-2022 
Bokhoven, Jippe Van 28-01-2022 
Phosawang, Samurai 29-01-2022 
Dorregeest, Aniek 29-01-2022 
Jansen, Isa 07-02-2022 
Roos, Kais de 13-02-2022 
Ertugrul, Iris 15-02-2022 

 
 
 
 
Nieuwe Leden: 
 
Wij als Alcmaria Flames tellen nu iets meer dan 150 leden en hebben dus ondanks de pandemie een groei mogen 
meemaken. Wij willen iedereen bedanken die dit mogelijk hebben gemaakt. Maar de vereniging wil graag doorgroeien 
naar 200 leden in 2022. Dit is zeker mogelijk. Maar daar kunt u bij helpen! Zijn er nog broertjes, zusjes, neefjes, nichtjes, 
vriendje, vriendinnetjes ect, ect? Spreek deze dan aan en laat ze een keer meedoen doormiddel van een proefles bij de 
Alcmaria Flames Academy. Het ijshockey virus is namelijk zeer besmettelijk 😉 
 

 
Sponsoren gezocht: 
 
Hierbij willen wij als Alcmaria Flames Vereniging een oproep doen aan alle leden met een eigen bedrijf! Een reclame bord 
is al mogelijk vanaf € 500,-. Vraag naar de mogelijkheden en details bij de voorzitter of secretaris van het bestuur.  
 
 
Vrijwillers gezocht: 
 
Alcmaria Flames is op zoek naar een paar vrijwillers. Mensen die het leuk vinden om een paar uurtjes per week of maand 
bezich te zijn met Alcmaria Flames. Wij zoeken bijvoorbeeld nog iemand voor de ledenadministratie of iemand die 
bijvoorbeeld onze website up to date wil houden. Voelt u zich geroepen, laat dit dan weten aan Marian. 
(marian@alcmariaflames.nl) 
 
 
 



 

 

NIEUWSBRIEF 
 

 
 
 
Zomerijs:  
 
Ook dit jaar zal er weer Zomer Hockey zijn. De kosten hier voor zullen per categorie verschillend van bedrag zijn. 
Er zal géén familiekorting zijn zoals in de winter. 

Zomer Hockey is voor nu alleen nog voor Leden van onze eigen Alcmaria Flames. 
Voor Niet-Leden komt er een aparte regeling na 1 maart 

Beide zullen alleen via de webshop betaald kunnen worden. 

 

Categorie Leden Niet-leden 

IJshockey Academy € 100,-   — 

U9, U11, U13, U15 & U17 € 300,- € 360,- 

U21 & Senioren 1 € 300,- € 360,- 

Senioren 2 € 200,- € 250,- 

Pond Hockey Zomer € 125,- € 150,- 

 
 


