
 

 Newsflash  

 
Januari 2019 
  

 

Hallo,  

  

Velen staan nu nog op het ijs maar het skeelerseizoen komt al weer snel dichterbij. In deze 
nieuwsbrief alvast even wat informatie voor 2020. 

 

Pas avond 

Op 21 januari van 18.30 tot 20.30 is er een pas/bestelavond van skeelerkleding. Dit is in de kantine 

van de skeelervereniging. 

Wij vragen een aanbetaling van 50%. Te betalen d.m.v. een overboeking /Tikkie of evt. met pin. 

Mocht je niet kunnen op die avond maar wel graag kleding willen bestellen, stuur dan even een 

bericht naar ids.clubkleding@gmail.com  

dan graag een pb. Dan kunnen we een andere afspraak maken in die week.  

Als je later in het seizoen kleding wil bestellen is dit meestal duurder door extra kosten bij de 

leverancier. 

 

Open Dag 

Net als voorgaande jaren zal er ook weer een Open Dag. Deze al halverwege april zijn. Hier zullen we 

t.z.t. weer de nodige aandacht aan geven om zoveel mogelijk nieuwe leden te trekken. 

 

ALV 

De algemene leden vergadering zal dit jaar plaatsvinden op 15 mei. Ongeveer 2 weken van te voren 

zullen we nog een uitnodiging sturen met alle informatie. Vorig jaar was er een leuke opkomst, 

hopelijk dit jaar nog wat meer. 

 

Himmeldei!  

Inmiddels een vast startpunt van het trainingsseizoen. 

Op zaterdag 21 maart gaan we de baan weer klaar maken voor de trainingen en wedstrijden. Ook 

hiervoor zullen we t.z.t. nog een uitnodiging sturen. 

 

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.  Wij zoeken op dit moment een secretaris/secretaresse, 
algemeen bestuurslid en ook de baancommissie, sponsorcommissie en activiteitencommissie zitten 

te springen om versterking. 

Daarnaast is hulp bij de Open Dag, Kamp, Wedstrijden en BBQ ook altijd welkom. 

Alsjeblieft kijk of je ons ergens kan helpen, zonder jullie hulp is de club nergens! 
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Reageer via ids.bestuur@gmail.com of neem contact op met 

Tsjerk Oosterhof (06-42218935) 

 

 

 

 

 

 

Poeisz Jeugd Sponsor Actie 

IDS mag ook in 2020 weer meedoen aan de Poeisz Actie. Van 10 februari tot en met 5 april 2020 
kunnen clubs en verenigingen weer massaal sparen voor een mooi bedrag. We zullen ook weer 

aanwezig zijn op zaterdag 21 maart in de Poeisz in De Westereen zijn om zoveel mogelijk punten 

binnen te halen. Later meer hierover. 

 

Trainingen  

De trainingen beginnen op 30 maart. De exacte indeling van de groepen zal gedeeld worden voor 
aanvang van de trainingen 

 

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 

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. 

 

Trainers 

Met ingang van 2020 hebben we een nieuwe hoofdtrainer: Paul Bos. Paul is een bekende naam in 

het Skeeler/Schaats wereldje en hij heeft er heel veel zin in. Kijk 

op  http://www.skeelerverenigingids.nl/voorstellen-paul-bos-nieuwe-hoofdtrainer-seizoen-2020/ 

voor een uitgebreide introductie. Iris, Simone en Gina zullen weer meehelpen in het 1e uur en Pieter 
Visser zal het senioren uur voor zijn rekening nemen. Rinze zal weer bijspringen waar nodig. 

 

Wedstrijden 

Er zijn op dit moment nog geen data bekend van wedstrijden. Zodra dit bekend is zal het worden 

gecommuniceerd. Houd er rekening mee dat wedstrijden begin/midden april zullen aanvangen. 

 

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.  
 

Met vriendelijke groet, 

Bestuur IDS. 
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