
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 

 
 

 
 
 
 

  

Nieuwsbrief 2 

In deze nieuwsbrief 
o.a.: 
 
Club van 99 
 
Start ijshockeyschool 
 

Seizoen 2021-2022 oktober 2021 

De competities zijn gestart! Wat 
fijn dat iedereen weer het ijs op is. 
IJNL is druk bezig om het 
systeem rondom de 
wedstrijdformulieren te 
automatiseren. Tot die tijd wordt 
er ouderwets geschreven en blijft 
het belangrijk dit goed te doen. 

Elke fout kost namelijk geld. 

Seizoen gestart! 

Sponsorcommissie 
Met veel enthousiasme en 
ideeën is een sponsorcommissie 
gestart na de ALV. Eén van de 
eerste acties was het optuigen 
van de ‘Club van #99’. Hierover 
is reeds eerder informatie naar 
alle leden verstuurd en verderop 
in deze nieuwsbrief leest u de 
laatste stand van zaken. 
Op de foto van links naar rechts: 
Linda van Gorkum, Mike 
Merkelbag, Jurrian van Roon, 
Rob Hols en Dan Oosterveer. 
Niet op de foto maar wel 
betrokken zijn Wendy Kampers, 
Chantal van der Kleij, Harald 
Assenberg, Kees Baaij en 
Dennis Grootenboer. 
 



 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

Club van #99

stand 26-10-2021 totaal

De Club van #99 is 20 
september gelanceerd en we 
hebben al 44 aanmeldingen 
van deelname binnen. Tot nu 
toe is er €4356 opgehaald met 
deze actie. 
We verwachten nog veel meer 
aanmeldingen dus zorg er voor 
dat je de sponsorbrief invult en 
inlever. Ben je de brief kwijt 
scan dan onderstaande QR-
code! 

Club van #99 

Start ijshockeyschool 

Woensdag 6 oktober was de 
start van onze ijshockeyschool. 
Op woensdag gaan we nieuwe 
kinderen laten kennismaken 
met onze mooie sport. De 
eerste 2 lessen zijn gratis en 
daarna zijn de kosten €50 per 
maand.  
Marjolijn vd Toorn en Raymond 
Renirie zorgen voor de 
coördinatie. Zij nodigen 
geïnteresseerden uit en zorgen 
dat ze goed beschermd het ijs 
op kunnen. 

 

Op het ijs worden de kinderen 
natuurlijk begeleid door Marijn 
en Raymond en meerdere 
hulptrainers.  
We hopen zo veel mogelijke 
enthousiaste nieuwe leden te 
mogen verwelkomen. 
 
 



 
 

 
 
   
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Betalingen contributie 

Afgelopen week zijn de eerste 
betalingsherinneringen 
verstuurd. Betaal deze factuur 
op tijd en voorkom problemen.  
Heb je vragen hierover, neem 
dan contact op met Rob Hols 
(penningmeester) 


