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SCHAATSGROEP DORDRECHT
Wij zouden nog terug komen op de financiële afhandeling voor de schaatsleden in Dordrecht. Helaas is het schaatsseizoen heel anders gelopen dan we hadden gehoopt. Eind
december zijn alle trainingen gestopt. We zijn tot het volgende voorstel gekomen. We willen bij de schaatsers die een heel seizoen betaald hebben voorstellen om 100 euro vooruitbetaling voor het volgende seizoen te laten staan. Dit betekent dat het volgende seizoen 100 euro goedkoper wordt voor jullie. Mocht het volgende seizoen niet doorgaan
vanwege corona of vanwege te weinig leden om ijs te huren in Dordrecht, dan wordt die
100 euro teruggestort op de rekening.
U zou de vereniging steunen door dit bedrag nu te laten staan bij ons. Mocht u dit echt
niet willen voor het nieuwe seizoen dan kunt u per mail (antwoorden op deze mail, mail
naar districthoeksewaard@gmail.com ) vragen of de 100 euro tegemoetkoming van afgelopen seizoen teruggestort wordt. Dit geldt alleen voor leden die het gehele bedrag voor
het gehele seizoen betaald hebben.

SCHAATSGROEP BREDA
Ook in Breda is het seizoen anders gelopen. De jeugd en de volwassenen hebben op andere uren getraind, maar uiteindelijk zijn er niet heel veel trainingen uitgevallen. We hebben nu de mogelijkheid gekregen van Optisport om de ijsbaan 2 weken langer te huren
en willen op deze manier de leden tegemoet te komen. We willen de trainingen die uitgevallen zijn compenseren door 2 weken langer door te trainen. Dit betekent dat we doortrainen tot en met zaterdag 27 maart.
Op dinsdagavond 16 en 23 maart is de training van 19.00-20.00 uur.
Op zaterdagochtend 20 en 27 maart gaan we naar 1 tijdvak trainen toe. Dit is van 8.309.45 uur. Toegang vanaf 8.15 uur. Dus voor alle leeftijden; kinderen en ouders! Graag bij
Esther afmelden of antwoorden op deze mail.
Proefschaatsers mogen ook deelnemen voor €10,- per training.
Let op: We moeten van te voren plekken reserveren omdat er maar een maximaal aantal
schaatsers op de baan mag vanwege corona. We plannen iedereen in. Graag afmelden
bij Jelle of Esther als je niet kunt komen anders betalen we deze weken extra onnodige
baantoegang.

ATTENTIE

Op zaterdag 27 maart zal de allerlaatste training zijn. Dit kunnen we helaas niet afsluiten
met een chocomoment met de hele club. Wel zullen we na de training om 9.45 à 10 uur
buiten even (op afstand) samen komen. Het bestuur heeft dan iets voor de schaatsers.

ZOMERTRAINING
Rond half mei zal de zomertraining weer plaatsvinden in Numansdorp, locatie ijsbaan
Nooitgedagt/ Beachsport Hoeksche Waard. Informatie volgt in de Nieuwsbrief.

PROEFSCHAATSERS/ WHATSAPP GROEP BREDA
Wat leuk dat we de laatste maand wel 10 proefschaatsers hebben mogen ontvangen!
Het natuurijs werpt zijn vruchten af! Zit je nog niet in de ‘WhatsApp groep Breda’
voor schaats/zomertraining dan kun je het mobiele nummer doorgeven op
districthoeksewaard@gmail.com om te worden toegevoegd! Deze WhatsApp groep
wordt gebruikt voor afmeldingen/ last minute mededelingen/ schaatsen gevraagd/
nieuws etc.
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