Ruggeveldje januari 2016
Beste leden, ouders en schaatsvrienden,
2016 is daar …
In naam van het bestuur en mezelf wens ik jullie allen van harte een gezond, gelukkig, en sportief jaar toe !
Een nieuw jaar, een nieuwe start, nieuwe uitdagingen ….
Dit jaar krijgen we zelfs 366 nieuwe dagen.
Dus ook 366 nieuwe kansen ….

May the force be with you 

Sommigen onder ons durven het jaar al wel eens starten met goede voornemens …
Misschien wel met het voornemen om de dagelijkse administratie en rekeningen op te volgen en in orde te
houden ?
Wel, AKR wil geen spelbreker zijn dus onze secretaris Maria wenst jullie er allen aan te herinneren dat de
meeste ziekenfondsen een premie geven aan iedereen die aan sport doet.
Via de website van de ziekenfondsen (uiteraard kiezen jullie het ziekenfonds waarbij jullie aangesloten zijn) kan
je documenten afprinten om deze tegemoetkoming aan te vragen. Breng deze even mee naar de club en Maria
(of een ander bestuurslid) zal deze voor jullie afstempelen.
Natuurlijk na betaling van het lidgeld hetgeen jullie dienen te betalen voor 10 januari 2016.
-

Lidgeld voor recreanten : 40 euro
Lidgeld voor gevorderden en dubbels : 60 euro
Lidgeld voor volwassenen : 40 euro
Lidgeld voor de ijsdansers : 60 euro

De leden die hun domicilie in Deurne hebben kunnen ook een sportcheque aanvragen.
Dit jaar kunnen alle leden tot 18 jaar, studenten en senioren hier gebruik van maken.
Alle info vinden jullie op het districtshuis of op de website van het district Deurne.

Waarschijnlijk hebben jullie wel al gemerkt dat Maria, onze secretaris, al een tijdje niet meer op de club is
geweest. Zij heeft spijtig genoeg een ongelukje gehad waarbij haar arm is gebroken. Hierdoor kan ze niet
autorijden dus vandaar haar afwezigheid.
Ondertussen is ze gelukkig aan de beterhand maar mocht het een en ander al eens een ietsje langer duren dan
weten jullie waarom…ze heeft nl. nog wat revalidatie voor de boeg !
Bij deze wens ik Maria alvast een spoedig herstel …

Wie zich toevallig heeft voorgenomen om in 2016 niets meer te vergeten helpen we ook een handje :
De club beschikt over een aantal lockers waarvoor we een staanplaats hebben gekregen op de ijsbaan.
Alle leden kunnen er één huren indien gewenst voor de prijs van 15 euro per seizoen.
Onze trainsters mogen gratis gebruik maken van deze dienst.
Voorzie zelf wel een hangslot om de locker af te sluiten.
Zo kan iedereen met een gerust hart haar of zijn schaatsspullen achterlaten op de ijsbaan … en niets meer
vergeten thuis of op de bank …. !

Wie interesse heeft stuurt een mailtje naar het secretariaat of spreekt iemand van het bestuur aan op de club
voor verdere info betreffende de modaliteiten.
Zo weet ik bvb. al dat jullie de lockers op het einde van het seizoen leeg moeten maken, ziet het bestuur toch
nog een hangslot hangen dan wordt dit genadeloos opengeknipt en de inhoud wordt in bewaring gehouden.
Stel je voor dat je op zomerstage gaat en je schaatsen zitten nog in je locker !
Niemand kan tijdens de sluitingsperiode op de ijsbaan !
Je kan dan wel gaan smeken bij het bestuurslid die je schaatsen in beslag heeft genomen … met bloemen in je
hand .

Onze penningmeester, Nicky, heeft wat goede voornemens betreft één vaste waarde !
Hij moet er elk jaar voor zorgen dat de boekhouding in orde is en dat de rekening een positief saldo heeft !
In tegenstelling tot de meesten onder ons moet hij dit ook het ganse jaar volhouden ….
Vandaar dat we vanaf 1 januari 2016 de prijzen in ons barretje licht gaan aanpassen.
Niet-leden betalen van dan af 1,5 euro per consumptie.
Aan onze leden (en ouders, familie) bieden wij echter de mogelijkheid om jetons van 1 euro aan te kopen
opdat de prijs per consumptie voor hen nog steeds 1 euro blijft.
Deze jetons kunnen per 10 stuks aangekocht worden tijdens onze groepslessen woensdag en zaterdag.
De prijsstijging is dan vooral voor diegene die op zondag naar de initiatielessen komen.
Zo hopen we dat de kosten van het barretje vooral gedragen worden door niet-leden.
Kan je echter niet betalen met een jeton dan is de prijs ook 1,5 euro .
Enkel jetons en gepast geld worden aanvaard … kwestie van het niet nog moeilijker te maken voor onze
schaarse vrijwilligers die het barretje open houden.

Naar de goede voornemens van onze leden kunnen wij enkel raden maar wij hopen alvast dat trainen en vooral
plezier hebben in de training erbij zijn !
Op woensdag 13 januari kunnen jullie tonen welke vorderingen jullie dit seizoen al gemaakt hebben.
Dan worden er weer brevetten afgenomen !
Wie nog eens wil nalezen welke oefening er bij welk brevet hoort kan dit op onze website www.schaatsclub.be.
Je klikt dan op ‘leden’, daarna op ‘documenten’ en dan kan je elk brevet openklikken.
Als je iets niet duidelijk vindt dan is er maar één aanspreekpunt = je trainster van dienst !
Ik wens jullie allemaal heééééééééééél veééééééééééél succes enne …..gene stress !

Ook onze wedstrijdschaatsers schaatsen 2016 stressloos in :
In januari staat er maar één wedstrijd op de agenda : de Kempen Trophy te Turnhout, een A wedstrijd die
doorgaat op 29 en 30 januari.
Tineke De Coster zal er, gezien ze een level hoger mag, haar eerste wedstrijd in de categorie Novice B
schaatsen.
Kelly Beldé neemt deel in de categorie Junior.

Allebei heel veel

gewenst !

Noteer alvast in jullie agenda dat het Vlaams Kampioenschap zal doorgaan op onze ijsbaan op 26 en 27
februari 2016. Groepslessen kunnen dan niet doorgaan maar supporters zijn méér dan welkom !
In volgend Ruggeveldje meer over onze deelnemers.
Ik hoop jullie ook in het volgende Ruggeveldje meer info te geven over het komende gala.
Tot nu toe heeft het nieuws hierover de redactie nog niet bereikt … zoals elk jaar houden de trainsters er graag
de spanning in … denk ik …
Enfin, beste trainsters : als jullie willen dat we helpen met kostuumpjes vinden voor onze kinderen dan wordt
het stilaan tijd dat jullie een tipje van de sluier oplichten !   
Nu, ik heb mijn outfit ondertussen klaar !

e

Ik kijk duidelijk vol spanning uit naar het 2 deel van het seizoen, hopelijk jullie ook !
Aan alle AKR leden, familie en vrienden :

Have an axellent year !!!

