
 

HERHAALDE OPROEP VRIJWILLIGERS! 

 

VRIJWILLIGERS GEZOCHT BIJ WEDSTRIJDEN 

Een paar keer per jaar zijn we aan de beurt om de jury te bemannen bij wedstrijden in 
Breda. Wij zijn op zoek naar mensen die hierbij willen helpen. Denk aan klokken, de kin-
deren op tijd bij het bankje regelen of blokjes leggen op de baan na de dweil. 
Er is ook een cursus basisjury die aangeboden wordt door de KNSB. Mocht je dit willen 
doen en daarbij ondersteunen bij de wedstrijden dan vergoeden wij deze cur-
sus. 
Zondag 8 januari is 1 van de wedstrijden waarbij wij de jury moeten bemannen 
van 17.30 -21.00 uur. Helpen jullie mee? We lezen het graag via ons mail-
adres! 

 

 

HULP VAN OUDERS 

Zoals bij elke vereniging vragen wij ook hulp aan de ouders. Dit zijn vastomlijnde taken. 
Door het jaar heen komen er geregeld dingen naar voren waarbij we hulp kunnen ge-
bruiken. Denk aan het zoeken naar sponsors voor op de nieuwsbrief, thuis kannen met 
water koken voor bij het chocomoment, het helpen met inschenken en opruimen bij een 
chocomoment, hulp bij de zomertraining, hulp bij wedstrijden etc. Wie helpt er mee? We 
lezen het graag via ons mailadres! 

 

 

BESTUURSLEDEN GEZOCHT 

Wij zoeken een nieuw bestuurslid! Wil je meedenken over de vereniging District Hoekse 
Waard, schaatsen mogelijk maken voor alle leeftijden of af en toe een vergadering bijwo-
nen samen met een enthousiast bestuur? Dan zoeken wij jou! We lezen het graag via 
ons mailadres! Twijfel je of wil je er meer informatie over? Spreek ons gerust aan! 
(Johan Trouw, Karen Smits, Esther Thielen, Jelle Luijendijk, Danielle Bijl en Sarina Nie-
mansverdriet) 
 
 

SPONSORS GEZOCHT 

Wij zoeken nog nieuwe sponsors voor op onze website en nieuwsbrief! Voor 50 euro 
per jaar staat het logo op onze website en op de nieuwsbrief. Ben je of ken je ie-
mand die dit wil? We horen het graag!! 
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BUSVERVOER BREDA 

Er is ons vanuit meerdere kanten gevraagd of we het busvervoer vanuit de Hoeksche 
Waard naar Breda kunnen organiseren. We hebben dit besproken en onderzocht en 
vanuit meerdere invalshoeken is gebleken dat dit (o.a. financieel en organisatorisch) niet 
haalbaar is. We adviseren ouders die in de buurt van elkaar wonen om te carpoolen en/
of elkaars kinderen mee te nemen. Ook is er de mogelijkheid om als ouder ook te 
schaatsen op hetzelfde tijdstip in de volwassen groep.  
 

 

LICENTIEVRIJE WEDSTRIJD 

Komend seizoen is er een licentievrije wedstrijd op zaterdag 19 november van 
18.30-20.00 uur. Dit houdt in dat de pupillen en evt. junior C leden zonder li-
centie een wedstrijd mogen schaatsen. Zij kunnen dan een tijd neerzetten en 
aan het eind van het seizoen bij de clubkampioenschappen kunnen ze zien of 
ze vooruit gegaan zijn. Het zou leuk zijn als onze leden hier aan mee willen doen!  
Dit kan door een mail te sturen als antwoord op deze nieuwsbrief. Vol = Vol. 
 

 

LICENTIE VERLENGEN OF AANVRAGEN 

Schaatsers die op het dinsdaguur schaatsen moeten verplicht een wedstrijdlicentie aan-
schaffen bij de KNSB. Dit moet je zelf regelen op de website van de KNSB. 
De schaatsers die vorig jaar al op dinsdag schaatsten moeten hun wedstrijdlicentie ver-
lengen! Ook als je geen wedstrijden wilt schaatsen. 
Schaatsers die alleen op zaterdag schaatsen en meer dan 1 wedstrijd per seizoen willen 
schaatsen, mogen ook een wedstrijdlicentie aanvragen.  
Met een wedstrijdlicentie mag je wekelijks zelf inschrijven op wedstrijden via 
www.bcbreda.nl/kalender. 
 
 

 AGENDA 

• 5 november 2022 chocomoment na de training Breda 

• 19 november 2022 licentievrije wedstrijd voor pupillen en junioren C 

• 3 december 2022 chocomoment in Breda 

• 8 januari 2023 onze vereniging heeft de beurt om de jury te bemannen 

• 7 en 14 februari 2023 geen training in Dordrecht vanwege ISU World Cup Short-
track 

• 18 februari 2023 clubkampioenschappen alle leden 18.30 uur 
• 11 maart 2023 laatste training in Breda met warme choco en progressie prijzen 

• 14 maart 2023 laatste training in Dordrecht met een drankje in de kantine 
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