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Nieuwsbrief 2017
Beste leden,
In jauari 2017 zag het er naar uit dat er sinds 2012 eindelijk weer een keertje geschaatst zou kunnen worden op
onze ijsbaan aan de Duinweg. Het bestuur had al enkele keren vergaderd, de vergunningen bij de gemeente waren
aangevraagd en de afspraken om de containers te plaatsten waren al gemaakt. Helaas zette de vorst niet door en is
er weer een winter voorbij gegaan zonder dat de ijsbaan officieel is open geweest. Omdat er enkele dagen toch
volop op de ijsbaan werd geschaatst, wil het bestuur het beleid hierin nogmaals toelichten.
Het bestuur volgt de richtlijnen van de K.N.S.B. Deze richtlijnen houden in dat het ijs tenminste 7 cm. dik moet
zijn om de ijsbaan open te kunnen stellen. Een ijsdikte van 7 cm. is minimaal nodig om de veiligheid van de
schaatsers te kunnen garanderen. Ook is deze ijsdikte nodig om met een borstelmachine het ijs op te kunnen om de
ijsbaan te kunnen vegen en sneeuwvrij te houden. Aangezien de ijsbaan in een openbaar gebied ligt, wordt er
meestal al enkele dagen voor de officiele opening op geschaatst. Dit gebeurt echter op eigen risico en niet onder
verantwoordelijkheid van DIJK.
Hopelijk doet Koning Winter komende seizoen wel zijn best en kunnen we weer een keertje genieten van onze
mooie ijsbaan aan de Duinweg.
Door middel van deze informatiebrief willen wij jullie op de hoogte brengen van het reilen en zeilen binnen onze
vereniging, Hebben jullie op- of aanmerkingen met betrekking tot ons vereningsgebeuren laat het ons weten zodat
wij als bestuur hierop kunnen inspelen, namen van de bestuursleden vinden jullie in het bijgaande infoblad.

Mededelingen van de bestuurstafel:
Website
Onze vereniging beschikt over een eigen website www.drunenseijsclub.nl Hier vindt u informatie over de
vereniging, en hierop houden wij u in een winterperiode ook op de hoogte over de opening en sluiting van de
ijsbaan. Brengt u eens een bezoekje aan onze website.

Jaarvergadering
Op maandag 20 november 2017, om 20.00 uur, zal onze jaarvergadering weer plaatsvinden in “De Stulp” in
Drunen. Indien jullie op deze jaarvergadering aanwezig willen zijn, vragen wij jullie vriendelijk om het
aanmeldstrookje onder aan de begeleidende brief bij de nieuwe ledenpasjes in te vullen en bij een van de
bestuursleden in te leveren. De agenda voor deze jaarvergadering en de notulen van de vorige vergadering zullen
voor aanvang van de vergadering aan de aanwezigen worden uitgereikt.

Bestuurssamenstelling
Volgens rooster van aftreden zijn Tonny Jobsen en Hans van der Heijden aftredend. Tonny en Hans stellen zich
beide weer herkiesbaar.

Contributie-inning
In juli is onze penningmeester begonnen met het innen van de contributie over het seizoen 2017/2018. Voor de
goede orde delen wij jullie nogmaals mede dat, indien de contributie niet voor 1 oktober as. is voldaan je geen lid
meer van onze vereniging bent, het is dan ook niet mogelijk om tijdens een eventuele ijsperiode(n) dit seizoen
weer lid te worden. Wil je het seizoen hierna dan weer lid worden dan zal weer het gebruikelijke inschrijfgeld van
€ 2,50 voldaan moeten worden. Maar wij gaan ervan uit dat de gehele contributie inning probleemloos zal
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verlopen. Pas nadat wij de contributie hebben ontvangen zullen wij jullie zo snel mogelijk de nieuwe ledenpassen
doen komen.
Daar het mogelijk kan zijn dat er zich in onze administratie nog enkele foutjes bevinden, vragen wij jullie hiervoor
begrip te hebben en indien mogelijk onze secretaris Hans v.d. Heijden secretariaat@drunenseijsclub.nl hiervan
direct op de hoogte te stellen, indien onze gegevens niet geheel juist blijken te zijn. Ook adreswijzigingen en
wijzigingen in bankrekeningnummers kunt u doorgeven aan onze secretaris.

Organisatie activiteiten
Winteractiviteit:
Indien er de komende winter weer geschaatst kan worden zullen indien mogelijk weer een aantal activiteiten
georganiseerd gaan worden hierbij denken wij o.a. weer aan schaatswedstrijden voor de jeugd en natuurlijk onze
“Elf-steden tocht” voor jong en oud.

Schaatslessen voor volwassenen en voor kinderen
Sinds een aantal jaren bestaat er de mogelijkheid voor onze leden om schaatslessen te volgen op de kunstijsbaan van
het Sportion in ‘s-Hertogenbosch. De lessen zijn bedoeld om de juiste techniek van het schaatsen met noren onder
de knie te krijgen. Deze schaatslessen worden georganiseerd door de schaatstrainingsclub Willy v.d. Berk uit
Haarsteeg en worden gegeven door ervaren, gediplomeerde schaatstrainers van deze vereniging.
Voor volwassenen zijn deze schaatslessen op dinsdagavond van 20.30 tot 21.30 uur + 15 minuten warmlopen voor
de liefhebbers voor aanvang, vanaf 3 oktober 2017 tot en met 20 maart 2018. De kosten voor het gehele seizoen zijn
€ 95,00 en € 5,00 inschrijfgeld.
Voor kinderen van 6 tot 13 jaar zijn de schaatslessen op zaterdagavond van 18.30 tot 19.30 uur, vanaf 14 oktober
2017 tot 17 maart 2018. De kosten voor het gehele seizoen zijn € 80,00 en € 5,00 inschrijfgeld. Men dient zelf voor
vervoer te zorgen.
U mag dan tevens deelnemen aan de zomertrainingen van ‘Willy v.d. Berk’, teweten duintraining en skeelertraining.
Voor meer informatie kunt u kijken op www.willyvdberk.nl. Wanneer er leden zijn die belangstelling hebben
kunnen deze direct contact opnemen met Schaatstrainingsclub Willy v.d. Berk, p/a Jolanda Janssen via
info@willyvdberk.nl of secretariaat@willyvdberk.nl.
Infoblad
Voor de goede orde is hieronder nog een infoblad toegevoegd waarin jullie wat kunnen lezen over onze
doelstellingen, contributie, bestuurssamenstelling, etc.
Wij denken dat wij jullie op dit moment van voldoende informatie hebben voorzien en hopen dat we weer een leuk
schaatsseizoen tegemoet gaan.

Met vriendelijk groeten namens het bestuur,

De voorzitter,

Bert van Hemert
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1. DOELSTELLING VERENIGING
De vereniging stelt zich ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van de schaatssport in de
gemeente Heusden.
De vereniging tracht dit doel ondermeer te bereiken door het instandhouden en exploiteren van een
verlichte natuurijsbaan nabij de Roeivijver in Drunen. Er zal daarbij getracht worden rekening te
houden met de wensen van de jeugd, recreant en wedstrijdschaatser.
Tevens zullen evenementen op het gebied van de schaatssport georganiseerd gaan worden.
2. LEEFTIJDSGROEPEN
Er wordt onderscheid gemaakt naar leeftijd gerekend vanaf het moment van inschrijving en wel in de
volgende groepen: - Kinderen t/m 5 jaar, Junioren t/m 15 jaar en Senioren vanaf 16 jaar en ouder.
3. CONTRIBUTIE
De contributie dient bij vooruitbetaling per jaar te worden voldaan.
De contributieperiode loopt van 1 juli tot 30 juni.
Indien voor eind september nog geen contributie is betaald volgt schorsing, indien men hierna alsnog
lid wenst te blijven is een nieuwe inschrijving noodzakelijk. Wij verzoeken u om alle betalingen via
bank of giro te laten lopen, een machtiging voor automatisch incasseren van de contributie is verplicht.
4. AANMELDING
U bent lid van onze vereniging als u:
a. het inschrijfformulier heeft ingevuld en de vereniging een machtiging heeft gegeven voor het automatisch
incasseren van de contributie voor de volgende jaren.
b. het inschrijfgeld + contributie heeft voldaan, dit bedraagt voor:
Junioren:
inschrijfgeld € 2,50 + 1 jaar contributie € 2,25 (kinderen t/m 5 jaar gratis).
Senioren:
inschrijfgeld € 2,50 + 1 jaar contributie € 4,50
Het inschrijfbedrag geldt voor maximaal 2 personen per gezin.
c. de vereniging een machtiging heeft gegeven voor het automatisch incasseren van de contributie voor de volgende
jaren.
5. AFMELDING
Men kan zich uitsluitend schriftelijk afmelden bij het bestuur.
Men is contributieplichtig tot het eind van het jaar dat men zich afmeldt, en er zal geen restitutie van
reeds betaalde contributie plaatsvinden.
Dit betekent dat de duur van het lidmaatschap op minimaal 1 jaar of een veelvoud daarvan is gesteld.
6. HET BESTUUR
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Wintercommissie:
Algemene Zaken:

Bert van Hemert, Obrechtstraat 24, 5151 PE, Drunen, tel. 0416-373310
Hans van de Heijden, Birmalaan 9, 5152 JT, Drunen, , tel. 0416-374476
Tonny Jobsen
Joan Ligtenberg, Jacob Marisplein 5, 5151 SX Drunen, tel. 0416-379937
vacature

7. ENKELE OPMERKINGEN
- Wij rekenen op uw medewerking voor en tijdens een ijsperiode voor het instand houden van de
ijsbaan.
- Leden van de vereniging kunnen op vertoon van hun lidmaatschapskaart gratis gebruik maken van
de ijsbaan.
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