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Nieuwe website

Op het ogenblik wordt er door Aride een ontwerp gemaakt voor een niewe website. Deze site
zal eenvoudiger zijn om te onderhouden en maakt gebruik van de meest actuele technologie.
Zo zal het mogelijk zijn om via de site bijvoorbeeld direct een aanmeldingsformulieer in te
vullen. Zoals je ziet op bovenstaand plaatje bevat hij ook links naar allerlei sociale media. Nu
is het zo dat de bestuursleden niet erg actief zijn op deze media. Daarom is de vraag aan
jullie als leden: Wie vindt het leuk om met deze media te werken en zou bijvoorbeeld
een twitter account voor de club willen opzetten en bijhouden? Henny zal de website
blijven onderhouden, maar wat hulp zou welkom zijn.

De toekomst van de vereniging
Er is vanuit het bestuur en vanuit de ALV aangegeven dat er behoefte was om eens dieper
na te denken over de toekomst van de vereniging. We zitten al jaren op een ledental van zo
rond de 50 en zien dat de interactie tussen de leden afneemt. Willen we groeien in ledental?
Andere activiteiten? Samenwerking met andere verenigingen? Dit soort vragen is ter sprake
geweest op een brainstormavond in het rustieke Lochem. Daaruit zijn de onderstaande
punten naar voren gekomen en het bestuur zou graag weten wat jullie daarover
denken. Dus laat je mening horen. Stuur je reactie naar h.h.leemkuil@utwente.nl.


Intensiever leden werven. Waarbij we ons in eerste instantie richten op het huidige
(gemiddelde) instapniveau. Dus geen mensen die nog niet beschikken over de
basistechniek. Later (na 1 of 2 jaar) bekijken of we ons ook willen richten op een
lager instap niveau.



Met het oog daarop meer aan P.R. doen. Eén van de punten die daaraan moeten
bijdragen is de nieuwe website en het gebruik van sociale media. Daarnaast er voor
zorgen dat de website sneller gevonden wordt. Wanneer je schaatsen en Arnhem in
typt als zoekterm op Google dan zouden wij bij de eerste zoekresultaten moeten
staan (dat is nu niet zo). Verder een flyer maken die we op verschillende plekken
(Heins schaatsshop, OLB) kunnen neerleggen/ophangen en in onze
schaats/skeelertas kunnen stoppen zodat we die kunnen uitdelen op ’t Cranevelt en
de Scheg wanneer mensen belangstelling tonen. Wellicht contacten leggen met
fitnesscentra.



Stimuleren (ook financieel) dat leden de opleiding tot schaats/skeeler trainer gaan
volgen. Het liefst zouden we zien dat zowel de skeeler- als ook de schaats-trainingen
door eigen leden verzorgd worden. Met de Schaatsschool op de Scheg in gesprek
gaan om te zorgen dat de trainers van hen qua niveau en trainingsopbouw aansluiten
bij “onze” behoeften.



Meer sociale interactie bevorderen rond de trainingen. Bijvoorbeeld door een
gezamenlijke warming up, alternatieve trainingen bij slecht weer, clinics (zoals de
geslaagde clinic op 22 mei door Renske Winters) en borrels.



“Clubkampioenschappen” schaatsen en skeeleren organiseren op ’t Cranevelt (er
was dit jaar niet veel animo, maar het was wel gezellig).



Samenwerking met A.IJ.C. Thialf continueren op huidig niveau (leden van beide
verenigingen kunnen meedoen aan trainingen die door de andere vereniging
verzorgd worden, zonder lid te hoeven worden van de andere vereniging).
Gezamenlijke activiteiten organiseren, maar niet streven naar een fusie.

Onze sponsoren

Agenda




7 juli: Wedstrijd in het kader van de Mijnten Midden Nederland Skeeler Competitie op
Papendal. Zie ook http://www.mijnten-inline-cup.nl/
?? (datum nog onbekend) – Landelijke baanwedstrijd skeeleren op ‘t Cranevelt
Voor informatie over skeeler tochten en wedstrijden zie:
http://schaatsen.nl/zelfsporten-inlineskaten

Skeelercompetities
De uitslag van de Free-Wheel Inline Cup/Eldense Draai (georganiseerd door onze
Wedstrijdcommissie) is te vinden op
http://schaatsen.nl/Upload/evenementen/43362/Uitslag%20Arnhem.pdf. Meer info over de
Inline cup is te vinden op http://www.free-wheelinlinecupoost.nl/cms/ . Daar, en op de site
van de Mijnten Midden Nederland Skeeler Competitie (http://www.mijnten-inlinecup.nl/2012/overall/overall-cdm.htm) kun je ook zien hoe onze wedstrijdrijders het doen. In
de Inline cup staan Partick, Marcel, Hedde-Jan, Tonnie en Rudy op het ogenblik op de
plaatsen 1, 3, 4, 11 en 16. In de Mijnten Competitie staan de eerste vier, maar dan in een
andere volgorde in de Ma40 klasse op 2, 5, 6 en 30. Theo staat in de Ma50 klasse op de
eerste plaats en Rudy 13e. Geweldig jongens! Maar ook dame! Want Miranda staat in de
inline cup op 9.

Weissensee 2013
Afgelopen jaar bestond ons team op de Weissensee uit Derk te Bokkel, Eric Setz, Marcel en
Sandra Wenker, Paul en Trees Koning, Jos Hendriksen, Marcel v/d Burgh, Tonnie Huisman,
Coone Gerrunga en de nieuwelingen: Joke Hofstede en Emmy Coppens. Jullie hebben al
gehoord hoe ze het er vanaf hebben gebracht. De vraag is echter wie er komende winter
naar de Weissensee gaan. Trees heeft al een optie genomen op een aantal kamers in de
Gruener Baum (in de periode van 26 jan tot 2 feb), maar deze moeten natuurlijk wel
gevuld worden! Heb je zin om te gaan. Neem dan even contact op met Trees Koning

(trees.koning@tiscali.nl ) . Trees weet zelf nog niet of ze gaat, dus ze zou graag iemand
hebben die wil helpen bij de organisatie. Neem even contact op als je daarbij wel wilt
helpen!

Licenties voor schaatsseizoen
2012 - 2013
Uiterlijk 31 augustus moeten de schaatslicenties voor het nieuwe seizoen worden
aangevraagd/opgezegd. Dus wil je een licentie of wil je ervan af stuur dan even een mail
naar het secretariaat. Het Algemeen Bestuur van de KNSB heeft besloten tot een verhoging van de
licentieprijzen met 3%.

Opzeggen lidmaatschap
Het blijkt dat veel leden niet weten dat het verenigingsjaar loopt van 1 oktober t/m 31
september. Als je je lidmaatschap/donateurschap wilt opzeggen moet dit dan ook gebeuren
voor 1 oktober. Zo niet dan wordt aangenomen dat je lid/donateur wilt blijven en word je dus
ook geacht contributie te betalen.

Proef met gezamenlijke `warming-up´
Donderdag 12 juli is er om 19.45u training op Papendal. Met voor het eerst een gezamelijke
`warming-up´ (op gymschoenen) gegeven door Tonnie. Dit is onderdeel van een 4 weken
durende try out om vóór de training een gezamelijke warming up van 15 minuten te doen.
De 3 daarop volgende keren is dat op de dinsdagavond training. Bij deze het verzoek om op
17, 24 en 31 juli om 19.45u met de training te beginnen. Na de proef volgt een evaluatie
onder de leden.

Inotyol crème
Helaas wordt er bij het skeeleren nog weleens gevallen. Daar kun je smerige schaafwonden
aan over houden. Corry kent een middel dat daarbij verlichting kan bieden: Inotyol crème.
Het is een crème die schaafwonden sneller helpt genezen zonder korsten die steeds
barsten. Je smeert het dik op een schaafwond en plakt het af met Fixomull stretch. Het
laatste is gewoon in de apotheek te koop. Corry biedt de mogelijkheid dit bij haar te
bestellen. Als ze een bestelling ineens kan doen van 12 of meer tubes dan zullen de kosten
rond €7,50 zijn. Heb je belangstelling, stuur dan even een mail naar Corry v/d Berg:
corryvdberg@hetnet.nl

