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Geen winters weer, maar er zijn wel diverse nieuwtjes te melden 

 

Voortgang aanvraag RABO bank 1- op- 1 ondersteuning. 

De aanvraag is gehonoreerd en we zijn inmiddels met vijf geïnteresseerde verenigingen 

gestart om te onderzoeken waar we samen kunnen werken en waar we elkaar kunnen 

versterken. Dit sportieve samenwerkingsverband hebben we “Sportcollectief H&K” 

genoemd. In een gezamenlijk nieuwsbulletin worden de leden van de verenigingen 

geïnformeerd. Bij deze Nieuwsbrief ontvang je het eerste Nieuwsbulletin van het 

Sportcollectief H&K.  

Wij zijn blij met deze positieve ontwikkeling en wij zien met veel vertrouwen de 

samenwerking met andere verenigingen /bestuurders tegemoet. Wellicht sluiten er nog 

meer verenigingen of bestuurders aan.  

 

Penningmeester 

De penningmeester Dirk Smit heeft aangegeven dat hij zich niet herkiesbaar stelt voor een 

nieuwe periode van drie jaar. Het beheren van de financiën van de Keppelrun is niet meer 

nodig en hij heeft minder affiniteit met het schaatsen, nu hij zelf niet meer actief schaatst. 

Dirk heeft de financiën prima beheerd en hij heeft de zaakjes goed op orde. Wij hebben 

begrip voor zijn besluit en wij gaan op zoek naar een nieuwe penningmeester. Dirk wil de 

nieuwe penningmeester in werken en alles goed overdragen. Tijdens de jaarvergadering 

hopen wij een nieuwe penningmeester aan de leden te kunnen voorstellen. Ben je 

geïnteresseerd of wil je meer informatie, dan kun je contact op nemen met Dirk Smit, 

penningmeester@hessenrijders.nl of met Irma van Hof voorzitter@hessenrijders.nl 

 

Kascommissie 

De kascommissie moet bestaan uit twee leden en een reserve lid. Hans Tomesen en Jan 

Oosterink zijn momenteel lid, er is dus nog een reserve lid nodig. In april wordt de kas 

gecontroleerd ( één avond) en tijdens de jaarvergadering wordt er verslag uitgebracht aan 

bestuur en leden. Wie stelt zich als reserve lid beschikbaar ? Je kan contact opnemen met 

Dirk Smit penningmeester@hessenrijders.nl of 06 51613615 

 

Hessenhal 

Op zondag 8 maart van 10.00 – 13.00 uur is er weer een klusdag/schoonmaakdag in de 

Hessenhal. Om de kosten van het onderhoud te beheersen is hulp van vrijwilligers hard 

nodig. Als mede gebruiker van de Hessenhal doen wij dan ook bij deze een oproep aan de 

leden om je aan te melden voor deze klusdag. Er is van alles te doen: schilderen, 

buitenboel, schoonmaak, techniek, opruimen, enz. enz. Vele handen maken licht werk ! 

Aanmelden kan via info@hessenhal.nl of via voorzitter@hessenrijders.nl 

 

Foto’s Hessenhal 

Het bestuur van de Hessenhal heeft het plan opgevat om in het sportcafé mooie grote 

zwart/wit foto’s op te hangen van de sporten die er in de hal beoefend worden. Tijdens 

de skeelerles zal er iemand komen om wat actiefoto’s te maken. Als er ouders / kinderen 

zijn die hier bezwaar tegen hebben, voor zover dat nog niet bekend is bij ons, kunnen 

dat aan de trainer(s) doorgeven.  

 

     Kleding 

     Er zijn nog enkele mooie (winter)trainingsjacks van de Hessenrijders op voorraad. Voor  

     informatie kun je contact opnemen met Henk Luesink,  06 23875615. Voor nieuwe leden  

     zijn er ook nog Hessenrijders mutsen en ijskrabbers als welkomstgeschenk op voorraad.  

     Het bestuur heeft het initiatief genomen een sponsor te gaan zoeken voor  
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     skeelerkleding voor de jeugd en/of zomer trainingsjacks voor de senioren.  

Wordt het een skeelerpak of een skeelershirt voor de jeugd en is er wel voldoende 

belangstelling voor een jack ? Tijdens de jaarvergadering hopen wij met een voorstel te 

kunnen komen.  

 

Clubblad 

Het volgende clubblad verschijnt na de jaarvergadering. Het voorstel van het bestuur is 

om i.v.m. de kosten en de huidige digitale ontwikkelingen om nog twee keer per jaar een 

clubblad uit te geven. Samenvallend met de twee seizoenen, 1 april- 1 oktober 

zomerseizoen en 1 okt – 1 april winterseizoen. De Nieuwsbrief, in een ‘opgepimpte’ 

uitvoering, zal de leden van nieuws voorzien in de tussenliggende periode.  

 

Skeelerlessen basisscholen 

Er is een verzoek binnen gekomen van de scholen of er tijdens de gymlessen ook 

skeelerles gegeven kan worden. Wim van Hof is overdag in de gelegenheid om deze 

lessen te geven en bij IJD kunnen we skeelermateriaal huren. Op 3 en 10 maart 

zijn deze lessen ingepland. 

 

Bidons 

     De mutsen en de ijskrabbers raken op, tijd voor iets nieuws ! Dit keer is de keus 

     gevallen op een bidon. Voor de actieve sporters ligt er een bidon klaar, de  

     skeelerjeugd en een aantal schaatsers hebben inmiddels een bidon ontvangen.  

 

     Weissensee  

     Een aantal leden heeft zich weer uitgeleefd op het natuurijs in Oostenrijk, het was 

     door de weersomstandigheden niet altijd even makkelijk. Maar ieder heeft voor zichzelf 

     wel weer een topprestatie geleverd. Meer hierover is te zien en te lezen in het volgende 

     clubblad.  

     Casper de Gier heeft het, samen met zijn team van Bouwselect, heel goed gedaan.   

     Iedere wedstrijd is hij voorin (bij de beste 10) geëindigd en in het algemeen klassement 

     stond hij zelfs op plaats 7. Een heel mooi seizoen voor hem  De marathoncup is bijna  

     afgelopen en er zijn ook nog wedstrijden in Zweden, wij blijven hem volgen ! Casper 

     schrijft met regelmaat een leuke blog, de link naar zijn blog staat op onze website (bij 

     weblinks) 

         

     

    De weersvooruitzichten zijn voor onze schaatsliefhebbers niet gunstig. Twee jaar geleden  

    is er op 1 en 2 maart weliswaar geschaatst in Laag-Keppel, maar dan moet er dit jaar nog  

    wel een wonder gebeuren. Wie weet… 

     

 

 

    Het bestuur 
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