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SCHAATSPAS OPWAARDEREN BREDA
De ervaring leerde deze week dat er lange rijen zijn bij de kassa voor het trainingsuur.
Probeer voor zaterdag de pas al op te waarderen tijdens de openingstijden in Breda.
Neem het plaatsingsformulier en de schaatspas mee!

VIRUS-MAATREGELEN BREDA
Belangrijke Corona-maatregelen Kunstijsbaan Breda:
- Er zijn looproutes en éénrichtingverkeer ingesteld.
- Om de drukte te spreiden zijn er extra opstapplaatsen gecreëerd.
- Toegangspoortjes en kassa’s gaan pas 10 minuten voor aanvang van trainingsuren
open. Houd hier rekening mee!
- Warmlopen naast de baan is niet mogelijk, aangeraden wordt dit buiten te doen.
- Mondkapjes buiten het ijs dragen.
- Lees het up-to-date coronaprotocol op de website van Optisport Breda goed door.

GROEPSINDELING BREDA ZATERDAGOCHTEND
Ook voor Breda hebben we weer een team van enthousiaste trainers om de trainingen te
gaan verzorgen. Wegens andere bezigheden zal Wilco dit schaatsseizoen het hoofdtrainerschap over dragen aan Esther. Wilco blijft tot en met december nog wel training geven. Femke en Ciska zullen dit seizoen als invaltrainer helpen. De groepsindeling met bijbehorende trainer(s) is als volgt:
Esther Thielen en Wilco van der Grond: Finn, Nova, Thijmen
Marie-Elize Benjert en Meike Goud: Bjorn, Esmée, Julia, Lente, Lenthe, Lina, Nina, Noa,
Rosalie
Jelle Luijendijk: Anna Melinde, Cato, Floortje, Isa, Jos, Juliette, Merel, Noor, Ruben,
Wout
Ad Bos: André, Ariane, Jan, Judith, Karen, René, Theo, Willem

BETALINGEN BREDA
We hebben nog niet van alle schaatsleden de abonnementsgelden binnen voor dit
schaatsseizoen. We willen iedereen vragen om dit voor 1 november over te maken op
rekening: NL 52 RABO 03 543 10 437 t.n.v. District Hoekse Waard o.v.v. naam van de
schaatser. Op de website staat precies wie wat moet betalen gezien de leeftijd en het
aantal keren schaatsen per week. Zie onderstaande link:
https://www.hwschaatsen.nl/inschrijven/#prijzen
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DORDRECHT DINSDAGAVOND
Het zijn onzekere tijden vanwege het coronavirus. We hebben contact gehad met Optisport in Dordrecht. Tot nu toe blijft de baan open en mogen de trainingen gegeven worden met inachtneming van de 1,5 meter afstand. Denk aan groepjes van 4 en een registratiesysteem. Zodra er nieuwe protocollen gemaakt worden, worden we op de hoogte
gesteld.
Doordat de baan nu nog open blijft kan er geen financiële teruggave gedaan worden.
Mocht de baan toch voor onbepaalde tijd sluiten, dan zullen we in maart 2021 de financiën uitzoeken en over gaan tot teruggave van abonnementsgeld voor de dagen dat de
baan gesloten was.
Er zijn een aantal schaatsende leden die het bedrag van €277,50 nog niet (helemaal) betaald hebben. We willen jullie vragen dit (resterende) bedrag voor 1-11-2020 over te maken op rekening: NL 52 RABO 03 543 10 437 t.n.v. District Hoekse Waard o.v.v. naam van
de schaatser.

REGISTRATIESYSTEEM DORDRECHT
Vanuit Optisport Dordrecht is er een registratiesysteem met een QR code bij binnenkomst van het gebouw. Buiten dat moeten wij als vereniging DHW registreren welke leden er bij elke training aanwezig zijn geweest, zowel schaatsers als trainers.
Er zal per 20 oktober, via de trainers, een lijst bij de ijsbaan boven liggen, waarop we iedereen willen vragen om hun naam aan te vinken. Staat uw naam er onverhoopt niet bij,
dan graag erbij schrijven!

CLUBKLEDING
De bestelling van de clubkleding is naar de leverancier verzonden. We verwachten dit in
november binnen te krijgen. Heb je een bestelling op maat gedaan, dan krijg je vanzelf
een berichtje van ons als het binnen is!

BELANGRIJKE DATA
•
•
•

14 november pupillenwedstrijd, deze wedstrijd is de enige dit seizoen waarbij ook
kinderen zonder wedstrijdlicentie mee mogen doen
20 december trainingswedstrijd, waarbij DHW mensen voor de jury moet aanleveren. Wie zou er willen klokken?
27 februari clubkampioenschappen DHW

Vanwege de coronamaatregelen zijn de chocomomenten voorlopig niet toegestaan.
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