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Talentenfonds... 
 
Op de Algemene Ledenvergadering van vrijdag 28 november 
a.s. wordt voor het eerst de Talentenprijs uitgereikt. We heb-
ben een talentenfonds in het leven geroepen, waaruit we aan-
stormend (schaats) talent willen ondersteunen. 
Het bestuur stopt hier jaarlijks een bedragje in en wij nodigen 
iedereen uit, om dit fonds te steunen. 
U kunt dit doen, door een bedragje over te maken op reke-
ning: NL58RABO0342356437 
Met de vermelding: Talentenfonds 
 
De prijs wordt dit jaar uitgereikt door: Jos Pronk 
Wie de gelukkige is, vertellen we nog niet... 
Deze avond mag u dus niet missen, dus zet de datum alvast 
in uw agenda. 
 
Vrijdag 28 november a.s 20.00 uur in het clubgebouw. 
 

 
 
 
 
Wie ontvangt dit jaar de Talenten-
prijs?! 
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Deze nieuwsbrief is een uitgave van het bestuur van ijs-
club Bamestra. Voor informatie: ijsclubbamestra@gmail.com  �
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Onderscheiden met het Koninklijk 
Predikaat! 
 
www.facebook.com/bamestra 

Contributie 2014/2015 
Jeugdkaart:( t/m 7 jaar) gratis 
Jeugdkaart: ( 8 t/m 17 ) € 4,- 
Abonnement Volwassene: € 5,- 
Gezinsabonnement € 14,- 
Donateurkaarten € 2,50 
U kunt de contributie overmaken op rekening 
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t.n.v. IJsclub Bamestra 
Vermeld s.v.p. uw naam en namen van evt. gezinsleden bij de 
betaling. En van uw kinderen de leeftijd. De lidmaatschaps-
kaarten worden u dan z.s.m. toegezonden 
Opzeggen: vóór 1 december bij de secretaris. 

Prijzen aan de poort 
Jeugdkaart:( t/m 7 jaar) gratis 
Jeugdkaart: ( 8 t/m 17 ) € 5,- 
Abonnement Volwassene: € 6,- 
Geen gezinsabonnementen aan de poort! 
Rittenkaart: jeugd: € 1,- volwassene € 2,- 
 
Dit zijn de prijzen, die u betaalt, indien u nog niet via voorin-
schrijving hebt betaald vóór 1 december 2014. 
Wel betaald, maar op 1 januari nog geen kaart(en) ontvan-
gen? Laat het dan even weten aan de penningmeester: 
ap.peerdeman@quicknet.nl  

Schaatsles De Meent Alkmaar! 
Het jeugdschaatsen is weer begonnen op zaterdag 11 ok-
tober op ijsbaan De Meent. Er doen weer 25 kinderen mee! 
Voor meer informatie en een foto-impressie: zie 
www.bamestra.nl  
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Activiteiten 
• Schaatsles voor de jeugd op ijsbaan De Meent te 

Alkmaar van zaterdag 11 oktober– 13 december 
van 9.00—10.00 uur. U bent van harte welkom! 

• Jos Pronk bezoekt onze Algemene Ledenvergade-
ring op vrijdag 28 november a.s. 

• Voor actuele informatie op onze website: 
www.bamestra.nl  

    Het bestuur 
 
 
 
 
 
 
 
 

Algemene Ledenvergadering 
Op vrijdag 28 november a.s. is onze jaar-
lijkse algemene ledenvergadering.  
Aanvang 20.00 uur in het IJsclubge-
bouw.   
De agenda en de vergaderstukken kunt u 
vanaf 15 november vinden op de websi-
te: www.bamestra.nl  
Allereerst zal de normale agenda worden 
behandeld.  Maar vooral veel tijd voor 
Jos Pronk. 
Jos vertelt over zijn rijke carrière als lan-
gebaan schaatser en vooral marathon-
schaatser. 
Komt allen!  
 
 
Clubgebouw te huur: 
Voor verenigingen, cursussen of sportbij-

eenkomsten kan ons clubgebouw in 
sommige gevallen gehuurd worden. 
Arie Peerdeman: 0299681394 
Of per e-mail: 
ap.peerdeman@quicknet.nl  
 

Openingstijden 
Op ijsdagen is de baan geopend: 
Op werkdagen: 13.00 — 17.00 uur  
en van   19.00 — 21.00 uur 
Op zaterdag:  11.00 — 17.00 uur  
en van   19.00 — 21.00 uur 
Op zondag:  11.00 — 17.00 uur 
 
Op onze website www.bamestra.nl kunt u zien, of de baan open is. 
 
Terugblik vorig seizoen 
Helaas geen centimeter ijs vorige winter… 
Daarom besloten we om onze leden uit te nodigen voor 
een schaatsmiddagje op kunstijsbaan de Westfries te 
Hoorn. Het werd een groot succes. 
Er gingen flink wat  leden mee en we kregen er ook nog 
een paar nieuwe leden bij. 
Na een aantal zeer geslaagde clinics, waar ook de vol-
wassenen van harte aan deelnamen begonnen we aan de 
Olympische Marathon! 

 
                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zeker voor herhaling vatbaar, hoewel we hopen,dat we dit 
jaar op natuurijs kunnen schaatsen! 

Colofon  
 
Deze nieuwsbrief wordt eenmaal per jaar aan alle 
leden uitgedeeld. (Eén per gezin) 
Druk en opmaak: Inter Site Design 
Het bestuur is verantwoordelijk voor de inhoud.  
Oplage 500 stuks. 
 
Facebook:  
www.facebook.com/bamestra 

 Kees Pruis  Voorzitter 

 Arie Peerdeman  Penningmeester 

 Johan de Jong  Secretaris 

 Johan Bakker  Siem Knip  

 Jaap Roet  René Bakker (aftredend) 

 Ruud Verhoef Nico Velzeboer  

���� ��������� ��������� ��������� ������ "!$#%�& ')(*,+$%-*�#�.
(-/�/�0,#�#�(1(2& #�34!652#2748 3�3�0 729 & :<;�= #>8 7$?-*�*�0"' *�32@


