
 

  

  

  

 

  

  

 

  

 

 
 
Vanuit het bestuur:  
Tijdens het schrijven van deze nieuwsbrief is de ijskoorts alweer hoog opgelopen. De eerst marathon op 
natuurijs is geschaatst en ijsbanen zijn open. Weer vele mensen op de schaats, altijd mooi voor ons als 

schaatsvereniging dat iedereen weer de mogelijkheid krijgt om kennis te maken met onze mooie 
schaatssport! Helaas lijkt het einde van deze vorstperiode eerst weer in zicht, maar we hopen dat er 

deze winter nog vaker op natuurijs geschaatst kan worden. 
 

In deze nieuwsbrief nog wat laatste informatie zo aan het eind van het jaar. Helaas is er bij het in 
gebruik nemen van ons nieuwe systeem voor het innen van de contributie en trainingszegels iets 

misgegaan en zijn er bij verschillende leden verkeerde bedragen afgeschreven. In deze nieuwsbrief 
leggen we uit hoe we dit weer recht gaan zetten. Verder vinden jullie informatie over kleding, uitval van 

trainingen en verschillende evenementen in de regio. 
 

Veel leesplezier gewenst! 
 

!!!Contributie!!! 
Na het innen van de contributie hebben we diverse reacties gekregen, waarvoor onze dank! 
Er blijkt uit deze reacties dat er fouten in ons nieuwe systeem zitten. We hebben inmiddels 
getraceerd waar deze fouten zitten en samen met de mensen van All United gaan we dit 
aanpassen. We gaan nu alle facturen nakijken en eventueel te veel betaalde bedragen worden 
teruggestort op de bij ons bekende rekeningnummers. Excuses voor het ongemak!  
  
Uitval trainingen i.v.m. kerstvakantie: 
In verband met de aanstaande kerstvakantie vallen er weer een aantal trainingen uit. Hieronder kun je 
zien welke trainingen er in de beide hallen uitvallen. Dit is ook terug te vinden op onze site: 
www.depinguins.nl onder het kopje trainingen.  
 
In de Elfstedenhal vallen alle trainingen uit op zaterdag 24 en 31 december. Ook de trainingen op 
woensdag 21 en 28 december komen te vervallen. 
 
In Thialf zijn geen trainingen op dinsdag 27 december en woensdag 28 december i.v.m. het NK Allround 
en Sprint.  
 
Uitleg compensatie trainingen: 
Er komen vaak nog vragen binnen n.a.v. de mails die wij versturen m.b.t. het compenseren van 
trainingsuren in Thialf. Hieronder in het kort nog een uitleg over hoe het werkt met de compensatie 
uren. Over het gehele seizoen wordt er geprobeerd om alle trainingsgroepen rond de 21/22 trainingen 
uit te laten komen. De leden die trainen op zaterdag of zondag komen o.a. door wedstrijden en 
vakanties op minder trainingen uit en worden daarom gecompenseerd op dinsdag en woensdag. De leden 
die op deze dagen trainen komen namelijk op 23 of 24 trainingen uit.  
Het trainingsschema is terug te vinden op de site van de baancommissie, onder het kopje trainingen, dit 
geeft meer duidelijkheid en een goed inzicht.   
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Kleding: 
Alleen aan het begin van het winterseizoen is er de gelegenheid tot het passen van nieuwe 
schaatskleding en kan deze besteld worden via de vereniging. Dit pasmoment vindt normaal gesproken 
plaats in de eerste week na de zomervakantie (basisscholen) en wordt gecommuniceerd via de 
nieuwsbrief. 
De clubkleding voor dit seizoen is inmiddels binnen en de meeste leden schaatsen inmiddels al in de 
nieuwe kleding. Misschien heb je thuis nog kleding liggen die niet meer past. Hier kun je misschien 
andere/nieuwe leden blij mee maken! Geert Baar zamelt alle 2e handskleding in en bemiddelt bij het 
doorverkopen van deze kleding. Je kunt hiervoor contact met hem op nemen via het volgende nummer: 
06-43444892 
 
Op dit moment is deze kleding op voorraad: 
Nieuw: 
1x trainingsjack maat XXS (oude sponsor)  €20,- 
2e Hands: 
1x trainingsjack maat XXXL     €15,- 
1x trainingsjack maat XXL    €15,- 
1x trainingsjack maat XS    €15,- 
1x salopette maat XL     €15,- 
1x trainingsjack maat XL (oud model)  €15,- 
 
Heb je interesse van een van bovenstaande kledingstukken dan kun je contact opnemen met Geert Baar.  
 
Verenigingsapp, herhaling: 
Vanuit meerdere hoeken krijgen we de vraag of het ook mogelijk is om een appgroep aan te maken voor 
alle leden. We zijn op dit moment de mogelijkheden en opties hiervoor aan het onderzoeken.  
Deze groep zal gebruikt worden om informatie die snel gedeeld moet worden, denk hierbij bijvoorbeeld 
aan uitval trainingen, te delen. De bedoeling is dat alleen bestuursleden iets in deze app kunnen 
plaatsen, zodat niet iedereen te pas en te onpas appjes ontvangt die niet ter zake doen. We hebben 
natuurlijk wel te maken met de AVG-wetgeving en aangezien een ieders nummer in de app zichtbaar is 
willen wij graag weten wie NIET in deze appgroep zou willen deelnemen. 
Dit kun je voor 30 december 2022 doorgeven via: bestuur.secretariaat@depinguins.nl 
Mocht we besluiten een groep aanmaken en je wilt liever toch niet deelnemen, dan kun je natuurlijk elk 
gewenst moment op eigen initiatief de groep verlaten. 
 
Rein Zwart Memorial Marathon in Thialf: 
In Thialf vindt de 10de Marathon Cup plaats op zaterdag 7 januari. De mannen en vrouwen van de lange 
adem strijden tijdens de Marathon Cupwedstrijden om de dagwinst en om punten voor het algemeen 
klassement. De winnaar van het klassement wint uiteindelijk dé Marathon Cup.  
Wil jij gratis naar deze marathon? Dat kan! Als je jonger bent dan 16 jaar, in je clubtenue komt, samen 
met een betalende volwassene, dan mag je zelf gratis naar binnen! 
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Wintertriathlon Leeuwarden: 

 
Privacy: 
Herhaling: Zowel in onze nieuwsbrief als op de site en op facebook vinden we het leuk om onze verslagen 
te begeleiden met leuke, spontane en sportieve foto’s van onze leden. Mocht hier bezwaar tegen hebben 
laat het ons dan weten!    
We vragen je om dit via een email aan te geven via; bestuur.secretariaat@depinguins.nl 
 
 

 
 

De volgende nieuwsbrief verschijnt in 2023! 
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