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Seizoen 2019-2020 Juli 2020 

Wat is het leuk om te 
horen en zien hoe hard en 
goed er doorgetraind 
wordt door de 
verschillende jeugd -en 
seniorenteams. Op 
verschillende plekken 
werkt men zich in het 
zweet en zijn de 
voorbereidingen voor het 
nieuwe seizoen alweer in 
volle gang. Met deze 
foto’s een kleine impressie 
van de geleverde arbeid 
☺ 

Zomertrainingen 



 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

Met ingang van 1 juli zijn 
er weer een aantal 
versoepelingen van de 
maatregelen ten aanzien 
van het dagelijks leven en 
het sporten. Dat is 
natuurlijk heel fijn, maar 
dat betekent helaas niet 
dat alles daarmee weer is 
als vanouds. Op dit 
moment blijft 1,5 meter de 
norm!  Voor het nieuwe 
seizoen zijn we dan ook 
druk bezig met het 
voorbereiden van onze 
organisatie met daarbij 
het kunnen naleven van 
de maatregelen opgelegd 
door de overheid. Denk 
daarbij bijvoorbeeld aan 
looproutes en organisatie 
van de Puck Inn. 

Coronamaatregelen 

IJNL 

In de afgelopen 
weken/maanden zijn er veel 
online bijeenkomsten geweest 
over verschillende onderwerpen 
m.b.t. het nieuwe 
ijshockeyseizoen o.a. toekomst 
1e divisie/Beneleague, 
regionale samenwerking en 
scheidsrechterszaken.  
Wat voor nu in ieder geval 
belangrijk is, is dat alle 
informatie van de bond op 
internet verplaatst is naar 
www.ijshockeynederland.nl. 
De website www.nijb.nl zal 
langzaam worden uitgefaseerd. 



 
 
 
 
 

  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Voor het nieuwe seizoen 
zijn we natuurlijk ook nog 
op zoek naar sponsors.  
Het zou heel fijn zijn als 
iemand deze kar zou 
willen trekken.  
Sponsors zijn onmisbaar 
om de begroting sluitend 
te houden. Ben je 
geïnteresseerd of weet je 
geïnteresseerden, dan is 
er vast wel iets te bieden! 

Sponsors 

 

 

 

ALV 

In de week 24 augustus 
2020 staat de ALV 
gepland. Hoe we deze 
vorm kunnen geven blijft 
afhankelijk van de 
geldende maatregelen op 
dat moment. Mogelijk 
zullen we de ALV online 
vormgeven. Hiervoor zal 
dan hoogstwaarschijnlijk 
een programma als 
MSTeams of Zoom 
worden gebruikt.  

UITHOF 

We zijn in een 
vergevorderd stadium van 
overleg met De Uithof ten 
aanzien van een nieuw 
contract voor de komende 
2 seizoenen voor de 
vereniging.  
Zoals het er nu naar uitziet 
zal De Uithof de ijsbaan 
weer openen in 
september. Of we als 
vereniging dan ook al het 
ijs op kunnen is nog 
onzeker. We houden jullie 
op de hoogte. 


