Beste leden,
Nog heel even en dan gaat eindelijk zaterdag 1 oktober het seizoen weer van start. We doen
dit op een feestelijke en informatieve manier in samenwerking met IJsbaan de Westfries
welke dit seizoen 10 jaar bestaat (en met andere ijsverenigingen). Ons programma voor het
openingsweekend luidt als volgt:
Zaterdag 1 oktober:
09:15 - 09:45 Gezamenlijke warming-up voor ALLE leden van KVH
09:50 - 11:20 Schaatstraining waarbij alle KVH-leden een showdans in elkaar zetten
11:30 - 11:45 opening ijsbaan De Westfries
11:45 - 12:00 Demonstratie van de showdans door ALLE KVH-leden.
12:30 - 13:30 Clinic kunstrijden/showrijden voor alle geïnteresseerden (GRATIS)



11:30 - 16:30 Stand van KVH voor promotie en ledenwerving, komt allen helpen!
11:30 - 16:30 Vrijschaatsen voor €1,00

Zondag 2 oktober:
12:00 - 13:00 Clinic kunstrijden/showrijden voor geïnteresseerden (GRATIS)
15:00 - 15:45 Clinic kunstrijden/showrijden voor geïnteresseerden (GRATIS)



11:30 - 16:30 Stand van KvH voor promotie en ledenwerving, komt allen helpen!
09:00 - 16:30 Vrijschaatsen voor €1,00

Nb: Op zaterdagavond en zondagavond starten de reguliere lessen van KVH.
Op https://www.optisport.nl/ijsbaandewestfries/ staat het verdere programma en alle leuke
aanbiedingen die de Westfries heeft tijdens het openingsweekend.
MEDEDELINGEN
Het bestuur en alle commissies hebben deze zomer niet stilgezeten en er zijn al weer vele
onderhandelingen en acties gevoerd om leden te werven en sponsoren aan ons te binden. Er
wordt door ons veel via Facebook gecommuniceerd en via www.kvhoorn.nl maar we weten
dat niet iedereen op Facebook zit of dagelijks de website checkt vandaar deze nieuwsbrief.
Helaas hebben we dit jaar wederom de prijzen moeten verhogen, we doen ons uiterste best
om de prijzen van de lessen betaalbaar te houden. Dit doen we o.a. door mee te doen aan
acties. Onderstaand een opsomming van de acties, goede doelen etc. waar we als KVH aan
meedoen en verdere nieuwe informatie.
Allereerst hebben we een nieuwe flyer (zie website). Als er in je buurt een braderie, markt of
een ander (sport)evenement is en je hebt een uurtje vrij kun je misschien een keertje flyers
gaan uitdelen voor KVH? Flyers kun je aanvragen via esther@kvhoorn.nl

De DEEN jeugd sponsor actie is weer gestart !! Ook deze keer staat de koker in de DEEN in de
Huesmolen in Hoorn! Bij elke 10 euro aan boodschappen krijg je een muntje! Verzamel
zoveel mogelijk muntjes (vraag anderen of ze voor je willen sparen) en lever je muntjes in bij
de DEEN Huesmolen of bij iemand van het bestuur! De actie duurt 6 weken dus tijd genoeg
om in te leveren! Ook zullen we we een oproep doen aan de leden om een uurtje bij de
DEEN in de Huesmolen te gaan staan om zoveel mogelijk muntjes in te zamelen. Zaterdag 8
oktober hebben we de mogelijkheid om in ons mooie KVH pak zoveel mogelijk muntjes te
vragen aan de mensen die daar hun boodschappen doen ;-)

De Grote Clubactie gaat zaterdag 1 oktober weer van start (openingsweekend op de
Westfries!) en ook dit jaar verwachten we van ALLE leden dat zij hun steentje bijdragen. In
de loop van deze week ontvangt IEDER lid een boekje met loten dus deze keer niet alleen de
jeugdleden (we hebben het geld hard nodig). Het werkt heel simpel: men vult de intekenlijst
in met een bank/gironummer. Het bedrag wordt met een éénmalige automatische incasso
er afgehaald. De loten worden vervolgens gekoppeld aan het bank/gironummer. U/uw kind
hoeft dan maar 1x langs de deur! Meer boekjes zijn verkrijgbaar via esther@kvhoorn.nl!

En….voor de “beste” lotenverkoper valt er een leuke prijs te winnen zoals een Ipad, een fiets
en nog vele andere leuke prijzen)!
Aan de leden die niet langs de deuren willen gaan, verzoeken wij om online loten te
verkopen aan familie, vrienden en bekenden  Online verkopen gaat heel simpel via de
website www.mijnclubactie.nl/teams/kunstschaatsvereniging-hoorn/

Hebben jullie zelf een goed idee voor het werven van leden, sponsoring of andere leuke
acties stuur dan een mailtje naar esther@kvhoorn.nl
Als alle leden hun best gaan doen met de verschillende acties kunnen we weer met zijn allen
blijven schaatsen en afsluiten met een spetterend SHOWGALA!
Wij wensen iedereen het komend seizoen weer ontzettend veel schaatsplezier
Het bestuur van KVH

