NK Clubs Summit
Op 14 maart 2020 organiseert het 'NK Clubs' de jaarlijkse summit. Dit
programma begint om 11:30 uur met diverse lezingen. De lezingen eindigen om
13:30 uur. Trainers kunnen licentiepunten verdienen als zij deze summit
bijwonen. Vanaf 12:30 uur tot en met 16:00 uur is er mogelijkheid om te
schaatsen. Team Jumbo Visma heeft al aangegeven om ook enkele trainers het
ijs op te sturen.
Voor het exacte programma verwijzen wij je naar de website (nkclubs.nl) en/of
Facebook en Instagram van het 'NK Clubs'. De komende dagen wordt er steeds
meer over het programma bekend gemaakt.
Belangrijk:
De entree is deze dag € 7,50 en als je de lezingen wilt bijwonen is
aanmelden via info@nkclubs.nl verplicht. Vermeld bij deze aanmelding
ook even je relatie tot STG Koggenland. (rijder, trainer, …)
Er is deze dag ook een clinic van schaatsteam Iko waarvoor 20 junioren
en pupillen A van STG Koggenland zijn uitgenodigd.
Als u geen uitnodiging heeft gehad, is het NIET de bedoeling dat jij of
jouw kinderen aansluiten bij deze clinic.
Wij stellen het zeer op prijs als degene die gaan schaatsen hun STG
Koggenland trainingsjasje dragen.

SAFE THE DATE!!

Shorttrack bij STG Koggenland
Het winterseizoen is bijna ten einde, maar in Hoorn kunnen we nog een aantal
weken shorttracken. We zien jullie graag allemaal weer terug op het ijs! Heb je
nog nooit een les shorttrack gehad en wil je het een keer proberen, dan is dit je
kans. Er is plaats voor alle niveaus.
We hebben ijs gehuurd van 16 maart 2020 tot en met 22 mei 2020. Twee
trainingstijdstippen maandag van 18:15 uur tot 19:30 uur en vrijdag van 18:15
uur tot 19:30 uur. De trainingen op Teeede Paasdag (maandag 13 april) en
Koningsdag (maandag 27 april) vervallen en deze kunnen worden ingehaald op
een vrijdagavond.
De kosten voor het eerste abonnement (maandag of vrijdag) bedragen € 125,-.
Wil je ook op het andere tijdstip trainen, dan betaal je voor dit tweede

abonnement € 100,-. Wij houden dit jaar een VOL = VOL regeling aan. Wij
verwachten vele aanmeldingen, dus wacht niet te lang met het
aanmeldformulier op te sturen.
Veiligheid: De deelnemers van de shorttracktrainingen zijn verplicht om een
goedgekeurde helm en snijvaste nek-, hand-, knie-, enkel- en
scheenbescherming te dragen. Snijbestendige kleding is verplicht vanaf de
junioren C, zie reglementen op communiqué 2. Communique-veiligheid-versie18-02-2018. Wanneer je niet voldoet aan deze reglementen, kunnen wij niet
aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel ontstaan op en rond de ijsbaan.

1) Vanaf deze zomer heeft STG Koggenland de organisatie van het shorttrack
overgenomen van de Baanvereniging Hoorn. Bij het opsturen van dit formulier
ga je akkoord dat wij deze gegevens opnemen in het ledenbestand van STG
Koggenland en eventueel delen met de BVH en de KNSB.
2) Opsturen van dit formulier is geen garantie voor een abonnement. Bij te veel
aanmeldingen, kan je op een wachtlijst worden geplaatst.

Vacature Bestuurslid PR en Communicatie
Het bestuurslid PR en Communicatie zorgt dat STG Koggenland 'op de kaart
blijft staan'. Denk hierbij aan website en social media, werving van nieuwe
leden, werven van sponsors, enz, enz.
Uiteraard hoef je dit niet allemaal alleen te doen, want je wordt ondersteund
door diverse commissieleden.
Afhankelijk van jouw kwaliteiten geven we verder invulling aan deze taak.
Ben jij die relatiemanager met affiniteit met schaatsen? Meld je dan bij het
bestuur.

Vacature Evenementencoördinator
De feestavond aan het eind van het seizoen, Sinterklaas, pupillenkamp,
bochtentraining, etc etc. We hebben nog wel eens wat te organiseren voor met
name de Koggenland-jeugd.

Tot nu toe werden deze taken door het bestuur ingevuld. Met ingang van het
nieuwe seizoen, willen we deze taken bij de evenementencoördinator
neerleggen. In overleg bespreken we welke taken je van het bestuur
overneemt.
Vind je het leuk om je in te zetten voor de Koggenland-jeugd. Meld je dan
bij Petra van Duin-Dam of iemand anders van het bestuur.
Voor algemene vragen over deze vacatures kan je
contact opnemen met onze voorzitter Ed Entius
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