Nieuwsbrief
IJs- en Skeelerclub Lisserbroek,
Februari 2022
Schaats- en skeelernieuws 2022
Voor ijspret zijn twee ingrediënten
superbelangrijk: water en vorst.
Met de eerste voorwaarde is onze
ijsmeester Bas van Luijk al vroeg
begonnen. Voor de tweede
voorwaarde moet het toch echt een
weekje stevig vriezen. Maar helaas,
daar is het nog niet van gekomen.

IJspret 2021, vijf heerlijke dagen in Coronatijd

Bijna was het onlangs weer zover: IJspret. In twee dagen werd er een mooi,
sneeuwvrij laagje ijs gevormd. Maar helaas na die twee dagen vorst was het feest
weer over en smolt het ijs.
Nu ligt er weer een mooie waterbaan achter de Hillegommerdijk. Mocht Vadertje
Vorst in februari wat langer in ons land verblijven en flink uitpakken zodat de
‘krabbelbaan’ en later de grote baan open kan dan maken we dat uiteraard zo snel
mogelijk bekend via onze website, de mail en de lokale media.
Nu het virus nog steeds in het land is zullen we bij de mogelijkheid van schaatsen
op de baan wederom moeten voldoen aan coronaregels van de overheid.

Skeelerseizoen 2022
Zolang de skeelerbaan onder water staat is er uiteraard geen sprake van dat er al
geskeelerd kan worden.
In 2022 is de OPEN DAG skeeleren op ZATERDAG 26 maart van 10 – 16.00
uur. Neem je vriendjes en vriendinnetjes mee en laat ze kennis maken met de
skeelersport. Onze trainers zijn aanwezig voor advies. Hebben ze geen skates/
skeelers en/ of beschermers?
Geen probleem de skeelerkar van van der Hoorn is aanwezig. Net als de stand van
van der Hoorn voor nieuwe materialen. Heeft u skeelerspullen over? Neem ze mee
op de open dag en wie weet kunt u ze verkopen of ruilen voor een grotere/
kleinere maat.

Skeelertrainingen
De trainingen beginnen op maandag 28 maart
Maandag voor de jeugd van 7 – 13 jaar.
Dinsdag en donderdag voor de wedstrijdgroep
Woensdagmiddag voor de puppy’s van 5 – 6 jaar
Woensdag voor de beginners vanaf 15 jaar,
Woensdag volwassenen gevorderd
Net als vorig jaar gaan de lessen bij voldoende deelname in de vakanties door.

Trainingen 2022 (gelijk aan 2021)
Training en lessen

Dag

Tijdstip

Kosten

19.00 – 20:00

Lidmaatschap, lessen vrij van
kosten

Dinsdag &
donderdag

18.30 – 19:30
19.30 – 20.30

Lidmaatschap plus lessen €60,/jaar
Inclusief KNSB-inschrijving en
wedstrijdpak

Kinderen 5-6 jaar
puppy’s

Woensdag
(10 lessen)

18:00 – 18:45

Geen lidmaatschap, lessen €30

Introductiecursus
vanaf 15 jaar

Woensdag

19:00 – 20.00

Lidmaatschap plus lessen € 50,/jaar

Volwassen

Woensdag

20:00 – 21:00

Lidmaatschap* plus lessen €
50,-/jaar

Jeugd van 7-13 jaar Maandag
Jeugd 10 – 18
wedstrijdgroep

Opgave voor een proefles en informatie over trainingen
-

Voor informatie en proefles:

skeeleren@ijscl.nl

-

Nieuwe leden kunnen zich opgeven via het inschrijfformulier op de website.
Geef bij de opmerkingen onderaan het formulier aan met welke training je
mee wilt doen.

-

Als je al lid (geweest) bent dan kan je je opgeven via de mail op
administratie@ijscl.nl

-

Leden van de wedstrijdgroep en volwassenen leden kunnen zich voor
trainingen aanmelden via de mail op administratie@ijscl.nl
Uiteraard is het ook mogelijk om je aan te melden op de open dag

Afmelden voor trainingen en/ of beëindigen lidmaatschap
Wilt u of uw kind zich afmelden voor lessen in 2022 of uw lidmaatschap
beëindigen dan dient dat te geschieden voor 15 februari via de mail
administratie@ijscl.nl

Incasso lidmaatschap
Omstreeks 28 februari zal de penningmeester het lidmaatschapsgeld skeelerbaan
2022 (50 euro) via een automatische incasso incasseren.

Incasso lessen
De kosten van de lessen zal de penningmeester via incasso in april bij u innen.
Betaling van de lessen via pinnen op de open dag is mogelijk maar niet
noodzakelijk.

Trainers
De skeelerlessen worden gegeven door onze eigen, gedreven trainers.
De kwaliteit van onze lessen wordt dit jaar verder versterkt doordat een viertal
van onze trainers een trainerscursus bij de KNSB hebben gevolgd.

Vrijwilligers
Veel vrijwilligers helpen bij werkzaamheden rondom natuurijs en bij
skeelerevenementen waarvoor het bestuur zeer dankbaar is.
We zoeken echter nog een aantal vrijwilligers die ons willen helpen bij het
onderhoud van de website en voor sponsorwerving. Heeft u interesse of kent u
iemand die wij zouden kunnen vragen geef dat dan door via administratie@ijscl.nl

Vertrouwenspersoon
Om een veilig sportklimaat voor onze leden te waarborgen is er in het verleden
een gedragscode geïntroduceerd voor trainers en bestuursleden die allen hebben
ondertekend.
In 2022 gaan we een stap verder met de inzet van twee vertrouwenspersonen en
een VOG (verklaring over gedrag, getoetst door Ministerie van Justitie) voor
trainers en vrijwilligers (zie verdere informatie op onze website).

Bij IJs en Skeelerclub Lisserbroek hebben we een app speciaal voor onze leden.
Benieuwd wat de IJs en Skeelerclub Lisserbroek Club App jou gaat brengen?
Download hem dan nu!
LET OP!
Registreer je met het e-mailadres dat bij ons bekend is en maak een
wachtwoord aan om toegang te krijgen.
Privacy
De Club App bevat persoonsgegevens. Als lid kan jij zelf bepalen welke gegevens
getoond worden door jouw privacy instellingen aan te passen. Deze privacy
instellingen kan je aanpassen via de ledenlogin op de clubwebsite of via de
ledenadministrateur.
Ook belangrijk
Sluit de app af zonder uit te loggen, zodat je bij het opstarten automatisch
ingelogd bent.
Download iPhone app

Download Android app

Meer weten over AllUnited, kijk dan op www.allunited.nl.
Heb je problemen met inloggen of is deze e-mail niet voor jou bestemd? Neem
dan contact op met de IJs en Skeelerclub Lisserbroek en stuur een mail aan:
administratie@ijs-skeelerclublisserbroek.nl

HOV-busbaan en nieuwbouw clubhuis
Op de foto ziet u hoe onze skeelerbaan en clubhuis er nu uitzien maar of alles
in de nabije toekomst er nog zo bij ligt is maar de ?????

In 2012 werd er voor het eerst gesproken over een HOV-busbaan in Lisserbroek.
Het tracé is inmiddels bekend maar nog niet alle belanghebbenden zijn uitgekocht.
Ook het bestuur van de IJSSKL heeft nog geen definitieve plek aangewezen
gekregen voor het nieuwe clubhuis, de machineloods, de krabbelbaan en het
parkeerterrein.
Uiteraard blijven we in gesprek met de provincie Noord-Holland en de gemeente
Haarlemmermeer en hebben we onze wensen op tafel gelegd.
We houden u, als lid op de hoogte van de ontwikkelingen.
Hebt u een vraag of opmerking naar aanleiding van deze nieuwsbrief?
Stuur een mail aan Arie van der Lans, secretaris@ijs-skeelerclublisserbroek.nl
Het bestuur van de IJs- en Skeelerclub Lisserbroek

