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Algemene leden vergadering 2020
Onder voorbehoud van alle mogelijke corona maatregelen en ontwikkelingen,
zal de algemene leden vergadering op donderdag 12 november 2020 plaats
vinden. Nadere informatie zal terzijde tijd volgen.

Clubgebouw onderhanden genomen
De mannen van de onderhoudscommissie hebben hun handen weer
uitgestoken. Het clubgebouw is aan de buitenkant schoongemaakt en weer
opnieuw in de verf gezet waardoor het weer een aantal jaar mee kan.
Daarnaast zijn de ramen gecontroleerd en daar waar nodig aangepakt.

Goede zomer ondanks corona
Afgelopen zomerperiode hebben we niet stil gezeten. Door het corona virus is
abrupt een eind gekomen aan het afgelopen schaatsseizoen. Als vereniging
hebben we ons moeten aanpassen. Zo is er online vergadert, waarbij corona
proof evenementen zijn bedacht. Deze evenementen waren met name op de
jeugd gericht.  

QR-code speurtocht 
In samenwerking met Hercules en VVM hebben we in de maand juli een QR-
code speurtocht georganiseerd. Vanaf de eerste zomervakantie dag waren
regelmatig QR-coders te vinden door het dorp. De winnaars hebben thuis hun
prijs mogen ontvangen.  

Sportmiddag  
Naast de QR-code speurtocht is ook voor de sportmiddag een samenwerking
met Hercules georaniseerd. Met een opkomt van 48 kinderen was het een zeer
geslaagde middag waarbij de kinderen kennis hebben gemaakt met
schaatsplanken en schaats elastieken, tevens was een turnbaan uitgezet en
een kikkertocht. Het was een feest om alle kinderen te zien sporten!

Aanmelden toerschaatsen

https://mailchi.mp/eaee8507972a/twak-nieuws-10?e=[UNIQID]


Het lijkt er op dat aankomend schaats seizoen per oktober van start gaat! Hoe
alles gaat verlopen krijgen we nog te horen via baan vereniging Hoorn.
Informatie, zoals kosten, volgt op de site wanneer meer bekend is.  

Wie niet kan wachten om te gaan schaatsen kan zich aanmelden per mail
onder vermelding van naam, adres, woonplaats en geboortedatum. Aanmelden
kan vanaf 13 jaar en je dient lid te zijn van de ijsclub.
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