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Jaarvergadering vrijdag 26 april
20.00 uur recreatiezaal camping Siebieverden in Eldrik
Zet deze datum vast in de agenda, meer informatie volgt.

Einde winterseizoen en dan ?
De zomerperiode staat voor de deur, hoewel het weer er (nog) niet op lijkt !
Eind januari leek het er even op dat we nog zouden kunnen schaatsen in LaagKeppel. Een poging om de sneeuw van de baan te schuiven moest helaas
gestaakt worden. De ijsvloer was nog niet dik genoeg om de machines het werk
te laten doen en met de hand was onbegonnen werk. Helaas, de winter is niet
meer terug gekomen.
Een aantal leden heeft op dinsdagavond enthousiast aan hun (algemene)conditie
en schaatstechniek gewerkt, dinsdag 26 maart is de laatste avond. De maand
april is voor een schaatser een rustperiode, in mei wordt er dan buiten weer met
trainen en sporten gestart, want de basis voor een goede winterperiode wordt
gelegd in de zomer !!
Wil jij ook goed voorbereid zijn voor een schaatswinter of een wintersport
vakantie, of wil je lekker buiten sporten en aan je (loop)conditie werken, of wil je
gewoon lekker sporten om je fit te voelen…doe dan mee met de sportactiviteiten
op dinsdagavond o.l.v. Jan Oosterink. Het programma wordt waar mogelijk
afgestemd op de deelnemers. We starten op dinsdag 30 april en gaan door tot
half september, met een vakantiestop van 17 juli t/m 19 augustus. Er wordt om
19.30 uur verzameld op de parkeerplaats bij de Hessenhal, de training duurt tot
plm 20.45 uur. Er is geen kleed- en/of douchegelegenheid. De kosten voor deze
activiteit zijn € 40,00, je moet dan wel lid zijn van de Hessenrijders. Twijfel je
nog, je mag natuurlijk eerst een keer mee doen om te ervaren of je het leuk
vindt.
Skeeleren
De skeelerjeugd uit Doetinchem sluit een mooie winterperiode af. Zij hebben met
veel plezier mee geskeelerd in de Hessenhal. Natuurlijk mogen zij ook meedoen
met het jaarlijkse diploma skeeleren. De diploma uitreiking is op donderdag 4
april. We zien elkaar weer op de buitenbaan in Doetinchem of bij een van de
skeeleractiviteiten die er i.s.m. IJD zijn gepland. Meer informatie hierover volgt
via de trainers en op de website. In Heerde kunnen er op een ‘echte skeelerbaan’
wedstrijden gereden worden door pupillen. Heb je interesse, neem dan contact
op met Wim of Harry.
www.hessenrijders.nl
info@hessenrijders.nl

Op vertoon van je lidmaatschapskaart van de Hessenrijders heb je toegang op de
skeelerbaan in Doetinchem. Voor openingstijden kijk op de site van IJD96
www.ijd96.nl
Free-Wheel cup
Voor de wedstrijd liefhebbers is er weer een skeeler competitie georganiseerd.
Niet alleen voor licentiehouders, maar ook 5 keer voor recreanten
Voor alle info :
www.free-wheelinlinecupoost.nl
https://www.facebook.com/freewheelinlinecupoost
Vragen?
Bel of mail gerust met Gerard Nijhuis
Commissielid: Free-Wheel cup
Mobiel: 0657358507
Tel: 0545-473786
Mail: g.nijhuis1@gmail.com
Mail: info@free-wheelinlinecupoost.nl
In de bijlage de kalender voor de Free-Wheel cup Oost.
Lidmaatschap
Het verenigingsjaar loopt van 1 april t/m 31 maart. Het lidmaatschap wordt tot
wederopzegging automatisch verlengd, opzeggen moet schriftelijk voor 1 april bij
het secretariaat. Een e-mail sturen mag ook. Als u het ook belangrijk vindt dat
er een goed functionerende schaats- en skeelervereniging is of dat u graag
schaatst en (buiten)sport steun ons dan met uw lidmaatschap. Voor de kosten*
hoeft u het niet te laten. Een gezinslidmaatschap kost slechts € 20,00 per jaar en
een persoonlijk lidmaatschap € 10,00. Jeugd tot 18 jaar betaalt € 5,00.
Meedoen aan een activiteit kost € 40,00 per seizoen en voor de jeugd € 20,00.
Een voorbeeld voor actieve leden: een jeugdlid betaalt voor een jaar lang
skeeleren in de Hessenhal € 45,00. Een volwassene betaalt voor een jaar lang
sporten € 90,00 en € 50,00 per half jaar. Ieder lid heeft gratis toegang op de
ijsbaan en ontvangt 3x per jaar het clubblad en met regelmaat de Nieuwsbrief.
Daarnaast ontvangt iedere deelnemer aan het schaatsuitje in de kerstvakantie
naar Flevonice korting op de entreeprijs (dit kan oplopen tot 100%).
De Hessenrijders, het hele jaar actief !!
Wilt u wijzigingen doorgeven aan het secretariaat ? Op deze manier kunnen wij
de ledenadministratie actueel houden.
*prijzen 2018-2019

Graag tot ziens op de jaarvergadering op 26 april.
Met o.a. de verkiezing “Hessenrijder van het jaar” . Wie is er dit jaar de
gelukkige ??
Het bestuur
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