IJSVERENIGING KAGERMEER (KGM) van 1914, op dit moment bijna 106 jaren jong
Website: http://kagermeer.nl E-mail: secr.kgm@kaag.nl

Door: Aad Onderwater, secretaris

(Jeugd)schaatsen bij STS-KGM
Schaatsen bij STS-KGM kan je vanaf 7 jaar. Stuur, als je belangstelling hebt, even een mail aan: info@stskgm.nl of bel met jeugdtrainer Jan Rodewijk, 06.31936670. Schaatsen is een gezonde sport, en de
trainingen en wedstrijden zijn heel gezellig. De STS-KGM heeft als doelstelling de leden door training en
begeleiding de techniek van het hardschaatsen bij te brengen. Meer info op de sites:
http://www.ijsclubsassenheim.nl/sts-kgm/vereniging/algemene-informatie
en http://www.sts-kgm.nl/

Nieuws van het bestuur STS-KGM (bron: STS-KGM nieuwsbrief)
Voor sporters is seizoen 2019/2020 abrupt beëindigd, iedereen moest verplicht in een sociale lockdown. Dit betekende geen gezamenlijke trainingen en moest iedereen zelf de conditie op peil houden.
Fietsen, skeeleren en lopen. Ik denk dat onze sporters al over de benodigde spullen daarvoor beschikte,
maar de fietsenhandel zag de omzet stijgen. Mijn oude (1977) Koga frame werd door een roeister mooi
opgetuigd en is met zijn derde leven bezig; ik kocht hem zelf tweedehands
Vanaf mei mochten we de zomertrainingen hervatten. Voor een groot deel traint STS-KGM met de
Warmondse IJsclub (WIJC) samen. Dit bevalt goed en zal zeer waarschijnlijk een vervolg krijgen in het
winterseizoen. Meer samenwerking is nodig om de kwaliteit van onze schaatstrainingen te kunnen
waarborgen. In juni berichtte ik dat bij STS-KGM enige waardevolle trainers zijn teruggetreden. Het
koepelbestuur is voornemens om in ieder geval in Haarlem de trainingsuren voor de wedstrijdrijders
gezamenlijk aan te bieden. Vrij snel na het uitkomen van dit nummer gaan we weer het kunstijs op.
Beetje wennen na de hittegolf die, nu ik dit schrijf, over ons heen komt. Voor die tijd zullen ongetwijfeld
coronaprotocollen beschikbaar komen zodat we kennis kunnen nemen van de regels waaraan we ons
zullen moeten onderwerpen. Het bestuur verwacht dat zowel de baan in Haarlem als die in Leiden open
gaat.
Het bestuur vraagt er begrip voor dat de versterkte samenwerking met de WIJC o.a. consequenties heeft
voor de trainersbijdrage per abonnementsuur: die gaat van €20 naar €30 . De contributie blijft overigens
gelijk. Op de Algemene Ledenvergadering, die gepland staat voor dinsdag 29 oktober a.s. wordt dit
toegelicht en ook de visie van het bestuur op de nabije toekomst gegeven.
Uitnodiging Slotmiddag door bestuur STS-KGM, de openingsbarbecue is geannuleerd
Helaas heeft de overheid recent de richtlijnen aangepast, waardoor het niet meer mogelijk is om grotere
evenementen voor volwassenen te organiseren. Het bestuur heeft dan ook moeten besluiten om de
geplande barbecue op 12 september niet door te laten gaan.
De Slotmiddag die eveneens op 12 september gepland staat gaat wel door. Het betreft hier de uitgestelde
slotavond voor seizoen 2019-20. Echter, om te kunnen voldoen aan de coronarichtlijnen, is het helaas
noodzakelijk om de ouders hierbij niet uit te nodigen. De slotmiddag begint op 12 september om 15.00
uur en zal rond 16.30 uur weer afgelopen zijn.
Op deze middag worden de gewonnen bekers en diploma’s uitgereikt en worden tevens de beste
verkopers van de Grote Clubactie beloond voor hun inspanningen. De trainers wordt gevraagd om wel
aanwezig te zijn, uiteraard met inachtneming van de anderhalve meter afstand.

Schaatshal Leiden opent op 4 oktober, toegang die dag 1 euro
Zondag 4 oktober gaat de schaatshal weer open voor publiek. De hardrijders zijn welkom van 08.15 –
10.15. gezinsschaatsen is van 12.30-16.00 en tenslotte discoschaatsen van 15.15-17.15 uur. Voor deze
gelegenheid toegang slecht €1,Club contributie KGM
De leden/begunstigers worden op korte termijn/zijn benaderd i.v.m. de contributie. We hopen dat u gebruik
wilt maken van de aangeboden automatische, jaarlijkse incasso; de afschrijvingen vinden dan plaats in
november. Het individueel clublidmaatschap bedraagt € 5,00 en per gezin wordt € 7,50 gevraagd. Een
periodieke betaling via uw bank is eveneens een goede optie. Bij voorbaat dank voor uw medewerking. De
ingevulde en ondertekende formulieren graag in de bus van / naar:
Aad Onderwater, Irenelaan 1, 2159LL Kaag, aad.onderwater@kaag.nl De Covid-19 maatregelen adviseren
ons zoveel mogelijk contactloos zaken te doen en we hopen dat u dat ook in onze situatie wilt doen. Bij
voorbaat dank.
Schaatsen met een helm op: een verstandige zaak, geldt ook voor fietsen
Gebruik je hersens én bescherm ze met een helm.

