
 

 Newsflash  

 
Maart 2019 
  

 

Hallo,  

  

Het skeelerseizoen staat op het punt van beginnen, het weer mag nog een beetje beter worden 
maar tot die tijd hierbij wat nieuws met betrekking tot onze club. 

 

ALV 

De algemene leden vergadering zal dit jaar plaatsvinden op 22 maart. De uitnodiging met alle 

informatie volgt later deze week. De opkomst was de laatste jaren vrij beperkt. Als blijk van 

waardering naar het bestuur, vinden we het eigenlijk bijna verplicht om te komen en willen we jullie 

allemaal met klem vragen om dit te doen. 

We rekenen op jullie! 

 

Himmeldei!  

Na het succes van de afgelopen jaren gaan we ook dit jaar een schoonmaak en opruim dag 

organiseren. 

Op zaterdag 23 maart gaan we de baan weer klaar maken voor de trainingen en wedstrijden. We 

willen jullie allemaal vragen daarbij te helpen. We hopen dat er veel mensen komen, dan zijn we 

snel klaar. Het zou handig zijn wanneer jullie dan spullen meenemen: schoonmaakspullen voor de 

boarding en sponsorborden, bladblazers en tuingereedschap voor het terrein en de baan en 

dergelijke. We beginnen om 8.30, voor koffie en een versnapering wordt gezorgd. Graag even een 

berichtje naar ids.secretaris@gmail.com als je komt en geef dan ook even door wat je meeneemt 

zodat we dat kunnen afstemmen.  

Ook gaan we deze dag verder met het straten. Ook hiervoor zoeken we nog hulp. Opgave kan bij 

Tjerk Oosterhof (of eventueel via ids.secretaris@gmail.com ) 

 

Bestuursleden, Commissieleden en Vrijwilligers gezocht 

De vereniging wordt momenteel draaiende gehouden door een kleine groep bestuursleden, 

gesteund door de trainers en een beperkte groep vaste vrijwilligers, die dit al jarenlang doen. 

Om alle activiteiten op een goede manier te kunnen uitvoeren, zonder de bestuursleden en 

vrijwilligers te overbelasten, willen wij graag beroep doen op alle leden en hun ouders om de 

vereniging te helpen bij haar activiteiten.  Met name de PR commissie, baancommissie en 
activiteitencommissie zitten te springen om versterking. 

Alsjeblieft kijk of je ons ergens kan helpen zonder jullie hulp is de club nergens! 
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Juryleden gezocht 

Om de Van Lingen Competitie mogelijk te maken is het de bedoeling dat iedere vereniging ten 
minste één vast jurylid aanlevert. Als jurylid word je gedurende het jaar ingewerkt door het 
bestaande jurycorps van de Van Lingen Competitie, Als er belangstelling voor is kan na het eerste 
jaar met weinig moeite de cursus basis jury inline behaald worden.  
 

Open dag  

De open dag zal dit jaar plaatsvinden op vrijdag 12 april. In verband met het continue rooster 
beginnen we om 14.00 en duurt het tot 17.00. Deze dag is voor onze club erg belangrijk omdat we er 
altijd een aantal nieuwe leden aan overhouden. We zoeken nog hulp voor het organiseren en op de 
dag zelf. Vrijwilligers kunnen zich aanmelden bij ids.secretaris@gmail.com 
Ook dit jaar willen we weer flyeren op de scholen in de omgeving. Ongeveer een week van tevoren 
zullen deze bij de trainingen uitgedeeld worden om vervolgens door jullie verdeeld te worden in de 
verschillende dorpen.  
 

 
De nieuwe kantine wordt steeds mooier 

 

Naam Kantine 

Onze prachtige nieuwe kantine moet natuurlijk ook een mooie naam krijgen. Hiervoor willen we een 

prijsvraag uitschrijven. Iedereen die een goed idee heeft kan dit opsturen naar 

ids.secretaris@gmail.com. Uit de inzendingen zal het bestuur een winnaar kiezen die beloond zal 

worden met een hele mooie attentie. 
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Trainingen  

De trainingen beginnen op 1 april. Voor het nieuwe seizoen worden de trainingsavonden van de 

senioren gelijk getrokken met de jeugd. 

 

De trainingen zullen als volgt worden ingedeeld: 
 Jongste jeugd Oudere jeugd Senioren 

Maandag 17.45 – 19.00 18.45 – 20.00/20.30 19.30 – 21.00 

Dinsdag    

Woensdag 
Training achter de fiets. Deelname wordt door 

trainers bepaald. 
 

Donderdag 17.45 – 19.00 18.45 – 20.00/20.30 19.30 – 21.00 

  Het eerste kwartier van de training zal warming-up zijn. 

 

Van Lingen Competitie  

De Van Lingen Competitie start op 13 april op onze eigen baan in De Westereen. Er zijn dit jaar weer 
6 wedstrijden. De overige wedstrijden zijn te vinden op: www.inlineskatecompetitie.nl  

 

Clubwedstrijden  

Ook dit jaar worden er weer clubwedstrijden gehouden op trainingsavonden, deze zullen zijn op: 

6 mei 

8 juli 

2 september 

 

Overige wedstrijden op de IDS baan  

18 mei:               Landelijke baan senioren en junioren    

??  Fries Kampioenschap jeugd (nog te bepalen) 

 

Met vriendelijke groet, 

Bestuur IDS. 
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