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1. TOEKOMST NOT
Ik citeer heel graag een passage uit onze laatste schaatswijzer vooraleer de schaatsbaan in de Otterstraat
gesloten werd:
Hoe gaat de toekomst er voor onze club uitzien? Dat is op dit ogenblik nog koffiedik kijken.
Maar weet dat het bestuur vastbesloten is om NOT ook in de toekomst te laten voortbestaan.
Schaatsclub NOT moet blijven bestaan. We zijn het aan onszelf verplicht om in 2017 de 24° Kempen Trophy en de 5°
Kempen Trophy Synchro te organiseren.
Met jullie steun moet dit lukken.
JA, WIJ MOETEN VERDER !!!

NOT AAN DE TOP!!!

2. OPENING IJSBAAN
Het is ons gelukt. De 4 schaatsclubs hebben een echt huzarenstukje verwezenlijkt. Pas half augustus kregen we
zekerheid dat we een tijdelijke schaatsbaan mochten bouwen in de fabriekshal van drukkerij Proost. Begin september
konden de werkzaamheden starten. Na amper 5 weken was IJssportcentrum Turnhout een feit en konden de eerste
schaatsers op het ijs.
Een dikke proficiat voor ijshockeyclub Turnhout Tigers, schaatsclub Nieuw Olympia Turnhout, shorttrackclub
Turnhoutse Nieuwe Tornado’s en Campina Curling.
Aan alle helpers: een welgemeend dankjewel.
info en reserveringen: www.ijssportcentrumturnhout.be
3. OFFICIËLE OPENING SCHAATSBAAN
Op zaterdag is de officiële opening voor Turnhout en omgeving van de ijsbaan.
We nodigen jullie allen uit om aanwezig te zijn in clubuniform. We willen dat NOT indruk maakt en dat kan alleen
als jullie allemaal aanwezig zijn.
Je krijgt deze week nog een aparte mail met hierin alle details.
4. VRIJWILLIGERSWERK
Eerder hebben we al aangegeven dat alle leden een stukje vrijwilligerswerk moeten doen. De ijsbaan wordt immers
gerund door de 4 clubs en heeft enkel een kans op slagen indien iedereen zijn steentje bijdraagt.
De verantwoordelijken voor IJSCT (IJssportcentrum Turnhout) leggen nu de laatste hand aan de taakverdeling
tussen de 4 clubs. Zodra dit in orde is kunnen ook wij beginnen met de taakverdeling die de vrijwilligers moeten
doen.
De voornaamste taken voor de clubs zijn het bemannen van schaatsenverhuur + kassa tijdens de publieke
schaatsbeurten op woensdag, zaterdag en zondag, en de bardienst in de cafetaria.
Vermoedelijk zullen wij schaatsenverhuur + kassa moeten doen op woensdag en zaterdag om de 14 dagen.
uren: 13.30 – 16.30 (opruimen van de schaatshal, leegmaken van vuilbakken ….. hoort hier ook bij)
Bardienst: waarschijnlijk zal dit zijn op
woensdag (13.30 – 20.30), vrijdag (16.00 – 22.30) en zaterdag 11.00 – 16.00)
Bardienst betekent ook: netjes houden van cafetaria, aanvullen ijskasten, toiletten nazien ……..
Verder zullen we af en toe niet nader gespecifieerde taken moeten uitvoeren.
Zo hebben jullie al een idee wat het vrijwilligerswerk allemaal betekent.
Eerstdaags doe ik een oproep om te weten wanneer jullie bereid zijn om te komen helpen.
5. INRICHTEN SCHAATSENVERHUUR
Afgelopen weekend zijn de rekken in het schaatsenverhuur geplaatsts.
Woensdag gaan we tijdens de cluburen de schaatsen in de rekken plaatsen. Helpende handen zijn meer dan welkom.
Je hoeft hiervoor geen extra tijd vrij te maken omdat we dit tijdens de clubtrainingen doen.
6. LIDGELD
Eerder heeft het bestuur van NOT geprobeerd een inschatting te maken wat het lidgeld voor 2017 zal zijn. Het was
een zeer moeilijke oefening omdat we niet wisten hoeveel schaatsers er daadwerkelijk het nieuwe seizoen zouden
aanvangen.
Het bestuur zal in november een evaluatie maken en dan het definitieve lidgeld voor 2017 bepalen.

7. TRAININGSUREN
recreanten 1:
woensdag 16.45 – 17.45
recreanten 2:
woensdag 17.45 – 18.45
competitieven:
woensdag 19.00 – 20.00
adults:
woensdag 17.45 – 18.45
Team Filia
vrijdag 21.00 – 22.00
Team Ixia
zaterdag 10.45 – 11.45
Team Novia zaterdag 11.45 – 12.45
Team Minia zaterdag 12.45 – 13.45

vrijdag 17.45 – 18.45
vrijdag 18.45 – 19.45
vrijdag 16.45 – 17.45
vrijdag 20.00 – 21.00

De groepen worden ingedeeld overeenkomstig de schaatsvaardigheid van je kind. Het kan dus zijn dat je kind van
recreanten 1 naar recreanten 2 overgaat. Dit is uitsluitend de bevoegdheid van de trainers.
8. PATCHUREN & TARIEVEN
Patchuren zijn bedoeld voor schaatsers die extra schaatslessen volgen bij een door NOT erkende trainer.
Voor NOT is dit Carine Herrygers. Dit betekent niet dat Carine als enige deze lessen mag geven, maar zij is
verantwoordelijk dat de juiste trainer aan de schaatser wordt toegewezen.
Elke schaatser kan patchuren aanvragen.
Neem hiervoor contact met Carine: carine.herrygers@me.com of 0496 756284
patchuren:
maandag: 16.15 – 18.30 dinsdag: 16.15 – 18.30
wo 12.15 – 14.00
donderdag: 16.15 – 18.00 zondag: 11.00 – 12.30
Tarieven: clubleden : 10 € per patch
patchabonnement (10 patchbeurten): 80 €
Op dit ogenblik wordt nog bekeken of een maandabonnement mogelijk is.
9. ROKEN
Roken is ten stelligste verboden in de ijshal. Je mag niet roken in de cafetaria, maar ook niet rondom de ijspiste.
Kan je het roken niet laten, dan moet je helaas naar buiten gaan.
10.TOESCHOUWERS
Toeschouwers (ouders, familie, vrienden…. ) worden gevraagd om niet langs de boarding te blijven staan tijdens de
trainingen. Uw goedbedoelde raad naar uw kinderen wordt als hinderlijk ervaren door de trainers die tijdens de
trainingen dezelfde taak hebben als een leraar op school, namelijk uw kinderen zo optimaal mogelijk begeleiden. En
ook in school mogen ouders of familie de klas niet binnen.
Je kan wachten in de cafetaria of op de tribune naast de cafetaria.
11.SCHAATSLESSEN
Tijdens de komende herfstvakantie richten we een extra schaatscursus in, waarin extra aandacht besteed wordt aan
jullie schaatstechnieken. Tijdens deze cursus krijg je extra aandacht omdat de lessen in kleine groepjes van
maximum 6 schaatsers wordt gegeven.
Ook beginners zijn welkom. Je moet dus niet kunnen schaatsen om aan deze schaatscursus deel te nemen. Het is net
de bedoeling dat je leert schaatsen tijdens deze lessen.
De lessen gaan door van maandag (31 oktober) t/m vrijdag (4 november) telkens van 12.45 – 13.45.
Kostprijs: 50 € - NOT leden krijgen 5 € korting.
Nodig ook vriendjes uit die nog geen lid zijn van NOT. Als zij inschrijven op aangeven van een NOT lid krijgen zij
ook 5 € korting.
Inschrijven kan door een mail te sturen naar: info@not-turnhout.be
met vermelding: schaatscursus – naam & voornaam – geb.datum – email – telnr – adres
12.CLUBUNIFORM
Het is wenselijk, niet verplicht, dat de schaatsers in clubuniform naar de clubtrainingen komen.
Het clubuniform bestaat uit een zwarte vest met opdruk van de club en en lange zwarte broek of kobaltblauw rokje.
Vest (65 €) en rokje (25€) zijn te koop in IJSCT tijdens de trainingen.
13. SCHAATSBREVETTEN
Op 13 januari 2017 en 1 mei 2017 nemen we schaatsbrevetten af.
Als je hiervoor slaagt krijg je een schaatsdiploma.
Op clubniveau zijn er 10 schaatsbrevetten.

Enkel de trainers bepalen of je aan een schaatsbrevet mag deelnemen. Zij kunnen immers best je vorderingen in het
schaatsen beoordelen.
Meer info:
http://www.not-turnhout.be/index.php?option=com_content&view=article&id=37&Itemid=44
14.WINTERSALON – IJSBAAN MARKT TURNHOUT
Ook dit jaar komt er een kleine ijsbaan op de Grote Markt in Turnhout. Om onze club te promoten zal NOT
schaatsinitiaties inrichten. Hiervoor hebben we uiteraard initiators nodig.
Hierbij een warme oproep aan onze initiators/monitors om zich kandidaat te stellen om de schaatsinitiaties op de
markt van Turnhout in goede banen te leiden.
Jullie krijgen hiervoor een vergoeding van de stad Turnhout.
15. SYNCHRO
Wij adviseren de leden van de synchro teams om ook aanwezig te zijn tijdens de gewone clubtrainingen. Synchro is
immers meer dan alleen maar in groep samen schaatsen. De schaatsers hebben noodzaak aan schaatstechnieken
die enkel individueel kunnen geoefend worden. Kom dus ook naar de clubtrainingen.
Misschien zijn er nog schaatsers die interesse hebben in synchro schaatsen. NOT heeft 4 teams. In elk team zijn er
nog plaatsen vrij. Neem contact op met
Nathalie De Swart - nakkilie@hotmail.com - 0493 025808
Emmy Wilde - emmywilde@msn.com - 0031 6 18 31 49 62
16. 2° HANDSVERKOOP
Vrijdag 18 november:
Enkel leden van NOT kunnen schaatsspullen verkopen.
De goederen die te koop worden aangeboden worden grondig geïnspecteerd.
We aanvaarden uitsluitend schaatsspullen in prima staat. Kleding dient vooraf gewassen te worden.
Vul het verkoopformulier vooraf in. Eén formulier per artikel.
http://www.not-turnhout.be/index.php?option=com_content&view=article&id=147&Itemid=96
17. EETFESTIJN
a. Team Filia organiseert op 12&13 november een spagettiweekend. Steun dit team en schrijf je snel in.
http://www.not-turnhout.be/attachments/article/187/3e-Inschrijvingsdoc-spaghettidag-Filia.pdf
b. Jorik & Loena Hendrickx, boegbeelden van onze club, organiseren een eetfestijn op 5 & 6 november 2016, om
hun voorbereiding naar de Olympische Spelen 2018 te financieren. Steun onze 2 toppers.
info en inschrijven: http://www.jorikenloena.be/
18. KLEDING INZAMELACTIE
Breng je niet gebruikte kleding en schoenen mee naar de schaatsbaan. De opbrengst van deze inzamelactie is ten
voordele van onze synchro teams.
Wat mag er in de zakken:
Kleding - Schoenen - Huishoudtextiel - Bedtextiel
Wat mag er niet in de zakken:
Natte kleding - Sterk verontreinigd textiel - Kussen en/of dekbedden
19. SCHAATSONGEVAL
Onze schaatsers zijn verzekerd bij een schaatsongeval, ook op een andere schaatsbaan.
Bij een schaatsongeval moet je steeds aangifte doen binnen de 72u.
Je kan een aangifteformulier downloaden op de website van NOT:
www.not-turnhout.be – rubriek “Onze Club – Formulieren”
20. AGENDA 2016-2017
18 november 2016 – 17u 2° handsverkoop
26 oktober 2016 Bestuursvergadering
31 okt t/m 4 nov 2016 Schaatscursus
23 november 2016 Bestuursvergadering
2 december 2016 - 17.30u Sinterklaas

december 2016 truffel verkoop
21 december 2015 bestuursvergadering
15 dec 2016 t/m 3 jan 2017 wintermarkt
26 dec 2016 t/m 6 jan 2017 Schaatscursus
13 januari clubtesten

18 januari 2017 Bestuursvergadering
27 - 28 jan 2017 Kempen Trophy
15 februari 2017 Bestuursvergadering
24 februari 2017 Kinder Carnaval
27 feb t/m 3 mrt 2017 Schaatscursus
15 maart 2017 Bestuursvergadering
--

3 t/m 14 april 2017 Schaatscursus 14 t/m
16 april 2017 KTR Synchro
26 april 2017 Alg VergNOT
1 mei 2017 – 10u Clubtesten
1 mei 2017 – 13u Int Gala NOT

