
 
 
 
Beste allemaal, 
 
Lees deze nieuwsbrief alstublieft goed door, er staat weer van alles in wat handig 
is om te weten en/of te noteren! Allereerst morgen 4 juni (1e pinksterdag) GEEN les !! 
 
Algemene Ledenvergadering op 13 juni 2017 
 
Dinsdag 13 juni om 18.00 uur tot 19.00 uur vindt de jaarlijkse ALV 
Algemene Ledenvergadering KVH plaats in de Hoge Noor (op de 
ijsbaan het restaurant boven). We hopen dat er veel 
leden/ouders/verzorgers kunnen komen!  
 
 
Zaterdag 17 juni Show-Improvisatiewedstrijd en aansluitend gezellig BBQ’en!! 
 
Zaterdag 17 juni gaan we er met zijn allen een gezellig bijna-laatste dagje van 
maken! Omdat de wedstrijdrijders het weekend erop testen, zullen zij op 17 juni 
trainen van 10.30 tot 12.00 uur. Vanaf 12.10 uur tot 13.40 wordt dan de show-
improvisatie wedstrijd georganiseerd voor ALLE (gast)leden en voor alle niveaus. 
Het is heel laagdrempelig. Je mag gratis meedoen met de showwedstrijd 
alleen/duo/groepje én je mag ook gratis meedoen met de improvisatie wedstrijd. 
Voor de rijders die op zaterdag van 10.30 tot 12.00 uur trainen is er GEEN les (ook 
niet begroot), maar iedereen mag uiteraard wel aan de wedstrijd mee doen. Graag 
allemaal opgeven voor 12 juni via een mailtje naar astrid@kvhoorn.nl zodat een 
indeling gemaakt kan worden en we de prijsjes kunnen regelen. 
 

• Bij de improvisatiewedstrijd ga je als groep (van jouw niveau) het ijs op en er 
start een muziekje, waarop je de eerste keer mag oefenen en de tweede keer 
mag mee doen voor de wedstrijd. Je mag in je trainingsoutfit of in een mooi 
pakje. Alles is goed.  Er wordt gejureerd op improviseren en variatie. 

 

• Bij de showwedstrijd kom je zelf met een muziekje (maximaal 2 minuten) en 
dan mag jij er een echte show van maken, alles is toegestaan. 
Er wordt gejureerd op show/improvisatie en variatie. 

 
Na de prijsuitreiking nodigt KVH ALLE (gast)leden en verzorgers uit 
voor een gezellige BBQ PARTY! De barbecue wordt gratis verzorgd 
voor de leden en maximaal 2 ouders/verzorgers. Opa's/oma's, 
broertjes/zusjes en partners kunnen tegen een bedrag van € 2,50 per 
persoon ook aanschuiven. Voor eten en limonade wordt gezorgd 
mocht je iets anders willen drinken dan graag zelf meenemen! Er kan aan de 
barbecue alleen deelgenomen worden na schriftelijke opgave aan de 
penningmeester tot uiterlijk 12 juni via (penningmeester@kvhoorn.nl). Geef daarbij 
door met hoeveel personen je komt. 
 
Laatste weekend les voor zomerstop 
 
Het weekend van zaterdag 24 en zondag 25 juni is het laatste weekend dat er in 
Hoorn les wordt gegeven voor de zomerstop. Dat weekend gaan de lessen door 
volgens het reguliere schema. 
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CLUBMAGAZINE KVHOORN.NL 
 
Over 2 weken week is de deadline van de laatste editie van dit 
seizoen van ons fantastische clubblad!! Voor onze 
Hoofdredacteur/vormgeefster Michelle Dubbeld zal dit haar laatste 
clubblad zijn dus laten we er een supereditie van maken met veel 
input vanuit onze leden!! Heb jij nog een leuk verhaal, een leuke 
foto of iets anders wat met ‘juf” of vriendin Michelle te maken heeft 
stuur dit dan op naar haar! Ze verdient het ☺. Heb je nog een ander 
leuk verhaal, foto, recept of iets anders waarvan jij vindt dat het in 
nog het clubblad moet komen stuur dit dan naar 
redactie@kvhoorn.nl en wie weet wordt het in de volgende editie geplaatst! 
 
Wedstrijdlicenties 
 
Bericht aan alle wedstrijdrijders: 

Let op dat je huidige KNSB wedstrijdlicentie op 30-06-2017 afloopt. Zonder een 
geldige wedstrijdlicentie is het niet mogelijk om je in te schrijven voor wedstrijden. 
Verleng je wedstrijdlicentie tijdig. Verlenging is mogelijk vanaf 1 maand voor de 
einddatum.  

Je bent hier zelf verantwoordelijk voor en hebt hierover als het goed is onlangs 
bericht gehad van de KNSB. In deze mail staan ook de stappen beschreven hoe je 
wedstrijdlicentie te verlengen. 
 
ZELF IDEEEN? 
 
Hebben jullie zelf een goed idee voor het werven van leden, sponsoring of andere 
leuke acties stuur dan een mailtje naar esther@kvhoorn.nl 
 
Met sportieve groeten, 
 
Het bestuur van KVH 
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