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Seizoen 2017-2018 staat voor de deur!
Zoals jullie al op de website hebben kunnen zien zijn de voorbereidingen voor het komende seizoen al in volle gang.
De teams zijn samengesteld en tussentijdse wijzigingen worden regelmatig bijgewerkt. De meest recente versie is altijd
te vinden via deze link.
De meest recente versie van de trainingstijden in zowel voor- en hoofdseizoen zijn te vinden via deze link.
Daar staan ook de oefenwedstrijden en toernooien te vermeld.
Overigens is er op 9 oktober geen training in verband met opbouw 400 meterbaan.

IJshockeyschool
De ijshockeyschool gaat weer van start op zaterdag 7 oktober.
Met uitzondering van feestdagen zijn de jonkies weer welkom van 15:30 tot 16:30 uur onder de bezielende leiding
van Sander van Hamersveld en diverse assistenten.
Ken je iemand (geboren vanaf 2008) die één of twee gratis proeflessen zou willen meemaken, neem dan contact op
met penningmeester@eindhoven-kemphanen.nl.

Sponsoren bedankt!
Ook dit jaar krijgen alle teams – met uitzondering van het FunTeam – weer een nieuw shirt. Dit zou uiteraard niet
mogelijk zijn geweest zonder de hulp van onze shirtsponsors. Heel veel dank hiervoor, mede namens de spelers en
speelsters! En dit zijn ze (met link naar hun website):
Bouw Totaal Brabant
Buddha to Buddha
By Dutch Branding
Du Parc Luxury
ETB Vlemmix
Fred van de Laar Grond-, Weg- en Waterbouw BV
Jess! Dakwerken

Jill & Mitch
Legend Bag & Belts
Mansveld Expotech
Petrol Industries
Spitters
Topper
Wam Denim

Beste sponsor, uw logo draait uiteraard ook mee op: http://eindhoven-kemphanen.nl/vereniging/
Heeft u ook interesse, neem contact op met tc@eindhoven-kemphanen.nl!

Vrijwilligers gezocht!
Zoals iedere vereniging drijft ook IJshockeyvereniging Eindhoven Kemphanen op vrijwilligers. Heb je interesse in
deelname aan één van de volgende activiteit, dan stuur een e-mail naar info@eindhoven-kemphanen.nl, want vele
handen maken licht werk:

- ontvangst ijshockeyschool op zaterdagmiddag (plus licht administratief werk)
- assistent trainers ijshockeyschool (af en toe meehelpen op zaterdag)
- activiteitencommissie: meehelpen aan voorbereiding en organisatie activiteiten
- ledenwerving ijshockeyschool

Rugnummerregels
Wie heeft er recht op welk rugnummer…? Omdat er onlangs discussie is geweest over de ‘rechten’ op een rugnummer
heeft het bestuur de volgende regels vastgesteld:
- 2e-jaars speler in een leeftijdscategorie krijgt voorrang op 1e-jaars speler;
- 2e-jaars speler in een leeftijdscategorie kan niet zomaar wisselen van rugnummer;
- in je eerste seizoen als lid bij Kemphanen mag je geen nummer claimen dat al wordt gebruikt in dat team;
- een toegekend nummer geeft geen rechten voor de seizoenen erna;
- nummer 16 is niet beschikbaar tenzij je Theo Habraken heet.

Horeca in IJssportcentrum – UPDATE 12-9: VACATURE IS INGEVULD!
Zoals bekend is het huurcontract tussen het IJssportcentrum en Kees Giesen opgezegd. Inmiddels heeft men een profiel
opgesteld voor een Coördinator Horeca. Interesse? Klik door naar het gevraagde profiel!

Afspraken coaches, Trainers en Begeleiders
De ‘staf’ van een team is zeer belangrijk en heeft heel veel invloed. Om die reden zijn er richtlijnen opgesteld voor
coaches, trainers en begeleiders. Deze richtlijnen zijn besproken tussen de Technische Commissie en coaches, trainers
en begeleiders en allen zijn hiermee akkoord.
De reden hiervoor is dat de vereniging op zoveel mogelijk fronten helderheid wil scheppen over wat we wel en wat
we niet willen.

Conceptnotulen Algemene Ledenvergadering 2017
Was u verhinderd tijdens de Algemene Ledenvergadering op 14 juli 2017? De conceptnotulen kunt u alvast lezen
door te klikken op deze link. Let wel: de notulen moeten nog worden goedgekeurd tijdens de ALV in 2018.

Succes maar vooral veel plezier!
Het bestuur wenst alle leden succes, maar vooral ook heel veel plezier toe in het komende seizoen!!!
Go Hanen, Go…!
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