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Zoals  reeds in het clubblad vermeld, is er dit jaar geen vrijwilligers en/of 

informatie avond gepland. Via deze Nieuwsbrief brengen wij iedereen op de 

hoogte van de laatste ontwikkelingen.  

 

IJsbaan 

De schapen hebben er ook dit jaar weer voor gezorgd dat het gras lekker kort is, 

er hoeft niet extra gemaaid te worden. Onze vrijwilligster van het jaar, Lia Baars, 

heeft met hulp van Dirk Minor de schuif open gezet en het weiland is inmiddels  

onder water gelopen.  

Het draaiboek is geactualiseerd en alle coördinatoren zijn of gaan met hun taken 

aan de slag. Henk Frederiks is verhuisd naar Hummelo en woont nu niet meer op 

loopafstand van de ijsbaan, hij heeft daarom aangegeven dat hij zijn taak als 

ijsmeester beëindigt. Henk Luesink is coördinator ijsbaan en zal in samenwerking 

met Dirk Minor deze taak op zich nemen. Henk en Willy wij wensen jullie nog een 

fijne tijd op jullie nieuwe stekje in Hummelo.  

 

Beschikbaarheid vrijwilligers 

Zijn alle vrijwilligers die op de lijst staan nog beschikbaar ?  Zo ja, voor welke 

werkzaamheden en/of activiteiten ? Nu wij de Keppelrun niet meer organiseren 

en er weer een winter voor de deur staat willen wij de lijst actualiseren. Wij 

vragen daarom langs deze weg aan alle vrijwilligers of zij nog beschikbaar zijn. 

Het betreft met name hulp op de ijsbaan. Ook leden die vrijwilliger willen zijn, 

maar zich nog niet aangemeld hebben, kunnen zich nu aanmelden. Bij deze 

nieuwsbrief is een aanmeldingsformulier als bijlage bijgevoegd.  

 

 Ben je nog wel beschikbaar en zijn er geen wijzigingen, dan hoef je niets 

te doen. 

 Ben je nog wel beschikbaar, maar zijn er wijzigingen, vul dan het 

aanmeldingsformulier in met de nieuwe gegevens.  

 Ben je niet meer beschikbaar, meld je dan even af.   

 

Afmeldingen, wijzigingen en nieuwe aanmeldingen ontvangen wij graag voor 1 

dec. bij een van onderstaande personen. 
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Diverse data 

Vrijdag 28 dec. het jaarlijkse schaatsuitje naar Flevonice. Bijzonderheden volgen. 

Geen skeelerles op donderdag 20 en 27 dec. en 3 januari 

Geen les in de zaal op dinsdag 25 dec. en 1 januari 

 

En nu maar afwachten wat de winter ons gaat brengen. 

 

Het bestuur.  
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