
Dorpsgenoten……
Hier zijn we weer met een een update van jullie eigen IJsclub Ursem

we dit jaar weer dehelmen in bruikleen geven?
we de kerstcross voorlopig nieuw-jaarscross noemen?

WIST U DAT…….

Seizoen 2020 / 2021

Kerstcross januari 2021
Inmiddels een begrip, maar we gokken er niet op dat we deze met 
kerst kunnen rijden, dus vandaar een datum in het nieuwe jaar !

26 september ging ijsbaan De Westfries in Hoorn weer open. Begint 
het bij u ook alweer te kriebelen? Wij hebben er in ieder geval  zin in 
en zijn alweer volop bezig met het nieuwe winterseizoen. Het zal dit 
jaar anders zijn dan vorige jaren, want ook wij hebben te maken met 
de corona regels en richtlijnen. Als IJslcub Ursem zullen we er alles 
aan doen om er ook dit jaar weer een succesvol (schaats)seizoen van 
te maken! 

Jeugdschaatsen
Van 19 december t/m 13 maart 2021 verzorgen wij weer het 
jeugdschaatsen voor uw kind. 

Online Jaarvergadering
Op 19 november aanstaande bent u van harte welkom tijdens 
de online jaarvergadering. We starten gewoon om 20.00 uur.

schaatsen de basis is voor vele sporten?

Wij zijn nog steeds enorm blij met U als 
donateur en/of sponsor en/of 
vrijwilliger. Dankzij uw medewerking 
kan de IJsclub blijven bestaan en 
kunnen wij leuke activeiten organiseren 
die wij natuurlijk het allerliefst op 
natuurijs doen. 

Mocht u ons nog niet sponsoren en na 
het lezen van deze flyer interesse 
hebben om te sponsoren horen wij 
graag van u !



1.

Donateurskaarten
Wij vinden het gezien de huidige situatie niet gepast om langs de 
deuren te gaan met donateurskaarten. Wij hopen dat jullie ons 
evengoed dit jaar weer zult steunen door het kopen van een 
donateurskaart voor 5 euro per gezin. Deze kaart geeft u recht op 
5 euro korting per seizoen bij Skeeler- en IJsbaan Koggenwaard. 
U kunt het bedrag naar onderstaand rekeningnummer 
overmaken, u krijgt de kaart dan in uw brievenbus.

NL61RABO 03640 07 753 
tnv IJsclub Ursem
o.v.v. Naam, Adres en E-mailadres 

Indien u gebruik maakt van de QR-code is uw 
betaalbewijs tevens uw donateurskaart. 

Jeugdschaatsen
Afgelopen winter hebben we met ruim 80 kinderen geschaatst op 
De Westfries in Hoorn. Voor komend seizoen hopen wij, ondanks de 
gekke tijden, op een zelfde opkomst. Het zou fijn zijn als we 
vroegtijdig weten of uw kind bij ons komt schaatsen. 
Vanwege corona zullen wij dit jaar wel rekening met bepaalde zaken 
moeten houden. Dus we mogen maar een beperkt aantal mensen op 
en om de baan hebben. Hoe we dit gaan vormgeven horen jullie t.z.t. 
nog van ons. Graag zien wij uw inschrijving tegemoet voor 27 
november via https://ijsclubursem.nl/inschrijven 
Voor slechts 50 euro schaatst uw kind dit seizoen (weer) mee ! 

Vorig jaar hebben wij voor onze kinderen helmen aangeschaft die 
we aan uw kind in bruikleen geven. Iedereen is hier heel netjes mee 
omgegaan, dus dat willen we voor dit seizoen weer voortzetten. 
Voor slechts 40 euro kunt u ook uw eigen helm aanschaffen via de 
IJsclub.

Kerstcross wordt Nieuwjaarscross
We treffen in ieder geval de voorbereidingen voor onze (kerst)cross. 
In de hoop dat we deze in het nieuwe jaar alsnog kunnen rijden !
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