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Een nieuw seizoen staat voor de deur
Het duurde lang en het was een kwestie van volhouden. Sommigen werden in zuidelijke
landen met 40 graden uit hun tentje gebrand terwijl in het noorden de vakantie werd
doorgebracht in trieste druilerigheid. Dat is nu allemaal gelukkig weer voorbij. Want wat heb
je aan de zomer als er niet kan worden geijshockeyd? Juist, helemaal niets en het is daarom
niet verwonderlijk dat velen van ons de dagen aftellen naar 16 september. Want dan gaat
het gebeuren: de start van ons nieuwe seizoen. Om alvast in de stemming te komen is er
weer eens een ouderwets nieuwsbulletin. Dus doe je schaatsen aan, pak een stick, zet de
diepvries open en ga er eens lekker voor zitten. Want het goede nieuws is dat het seizoen
echt voor de deur staat.

Wie is wie en wie doet wat?
Achter de schermen is er al weer veel gebeurd. Jullie hebben daarover al de nodige
berichten in je mailbox ontvangen. Zo is Teamers inmiddels gevuld, maar dat niet alleen.
Wist je bijvoorbeeld dat Twan speciaal voor Joe Bar naar Tsjechië is gereisd om tegen een
schappelijk prijsje pucks en een pucktas op de kop te tikken. Kijk, zo sparen we direct een
paar tientjes uit (dat hij de reis en bijbehorende overnachtingen van een paar honderd euro
bij ons mag declareren, is dan gewoon logisch). Ronald en Harm hebben al de nodige
contacten gehad met de ijsbaan en extra ijstijd los weten te peuteren. Ivonne en Keita
hebben een paar dagen zitten rekenen aan de contributie en er wordt nu al gewerkt aan de
opzet van de eerste trainingen terwijl Marieke de competitie in de steigers heeft gezet.
Daarom is het goed om te weten wie wie is en wie wat doet. Bestuursleden, teammanagers,
trainers, coaches en refs, we stellen ze hieronder in willekeurige volgorde met bijbehorende
foto nogmaals aan jullie voor. Knip ze uit voor een spelletje memory, zodat je de namen
nooit meer vergeet. Maar nog belangrijker, stuur je eigen foto naar info@teamjoebar.nl
zodat we die straks ook op onze site kunnen zetten.

Ronald
voorzitter

Info Bulletin Team Joe Bar

Harm
vice voorzitter

Marieke
teammanager senioren

2017-2018 nummer 1

1

Eric
trainer, coach senioren
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De prijzenkast
De afgelopen 20 jaar heeft Team Joe Bar al de nodige prijzen in de wacht gesleept. De
prachtige beker behorend bij de Sunday Evening Competitie was (toen er nog geen andere
teams meededen) steevast een prooi voor Team Joe Bar. En wat te denken van onze eigen
MVP awards? Tot nu toe stonden deze bij iemand thuis te verstoffen. Maar daar gaat
verandering in komen, want we krijgen een gedeelte van de grote vitrinekast in het
IJssportcentrum. Enkele bekers zijn al teruggevonden en bij deze dus de oproep om eens op
zolder te kijken of je nog Team Joe Bar prijzen of memorabilia hebt liggen, zodat heel
ijshockey minnend Nederland daar straks van kan genieten.

Noteer in je agenda: 16 september
Als het goed is dan heb je 16 september allang rood
omcirkeld in je agenda, want dat is de dag dat het seizoen
echt begint. In de middag starten we met een
gezamenlijke training voor junioren en senioren. Meld je
daarvoor snel aan, want dit wil je niet missen.
Voorafgaand aan de training zal Twan de junioren en hun
ouders bijpraten over het nieuwe seizoen.
Daarna spelen de Kemphanen in de BeNe Liga om 7 uur
een wedstrijd tegen Heereveen Flyers (met Marco
Postma). Het lijkt ons een prima idee om met zijn allen op
de ijsbaan te blijven voor het bijwonen van deze
oefenwedstrijd. Want wat is nu een mooiere start van het
seizoen dan eerst zelf te spelen en daarna een
topwedstrijd te zien?
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Contributie
Zoals tijdens de ledenvergadering is afgesproken, is
de contributie berekend door Ivonne en Keita. Het
doel daarbij is om de kosten zo laag mogelijk te
houden en dat is absoluut gelukt.
De contributie gelden voor komend seizoen zijn:
 Senioren €180 , Junioren €175, Daarbij hoort een paar opmerkingen:
 Een introducee betaalt bij de senioren €10 en bij de junioren €5.
 Goalies krijgen 20 % korting.
 De contributie is exclusief zomerijs 2018 (dit is ook nog niet definitief), maar inclusief
het huidige voorseizoen en inclusief extra trainingsmogelijkheid op maandagavond. Je
krijgt dus zoals we bij Joe Bar gewend zijn heel veel ijs voor heel weinig geld.
 Voor degenen, die nu meteen het geld willen gaan overmaken: keep calm, want jullie
ontvangen binnenkort de factuur, waarna je de contributie kunt betalen.

Tot slot
De voorbereidingen gaan de komende dagen gewoon door. Zo gaat komende week weer
een bestelling voor nieuwe jerseys inclusief ref shirts (ook ‘grote maten’) de deur uit en
wordt er hard gewerkt aan een theoriemiddag/avond die ook snel gevolgd zal worden door
een ‘on ice’ training waarin je kunt leren hoe je nu echt een wedstrijd moet fluiten.
Alles wijst er dus op dat het weer een mooi seizoen gaat worden. Wil je meer weten? Check
dan in ieder geval regelmatig onze FaceBook pagina voor het laatste nieuws. En allemaal
graag tot ziens op 16 september op of naast het ijs.
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