
 

NIEUWSBRIEF AMSTERDAM TIGERS OKTOBER 2019 

 

Seizoen 2019-2020 

Het seizoen 2019-2020 is gestart en alle teams hebben hun eerste wedstrijd gespeeld. 

De buitenbaan is nu ook geopend en kan men eindelijk weer bij Jaap terecht voor koffie en 

een bitterbal. 

 

Baanpassen 

Let op! Vanaf komend weekend gaan de hekken bij de Jaap Eden weer op slot en heb je je 

baanpas nodig om op de ijsbaan te komen. Oude baanpassen zijn weer opgeladen voor het 

nieuwe seizoen. Nieuwe baanpassen liggen vanaf zaterdag klaar bij de kassa van de Jaap 

Eden. Als je de baanpas kwijt bent dan kun je een nieuwe aanvragen op 
https://www.jaapeden.nl/duplicaatpas/ 

 

Scheidsrechtercursus  

Scheidsrechters zijn belangrijk voor de club en voor de sport! Zonder scheidsen > geen 

wedstrijd.  

Op maandag 21 oktober en maandag 4 november vindt van 19.30 uur (stipt) tot 22.00 uur 

een scheidsrechtercursus plaats. 

De cursusavonden worden gegeven door Jeroen van den Berg, met ondersteuning van 

Sander Kan en Margreet Gasseling. Mocht je interesse hebben, geef je dan op bij 

secretariaat@amsteltijgers.nl   

 

Wedstrijdshirts 

Goed nieuws! De wedstrijdshirts zijn binnen! Vanaf vandaag worden ze op de training bij de 

teamleiders afgegeven. Via de teamleiders komen zij bij de teams terecht. 

 

Oproep 

We zijn dringend op zoek naar bench medewerkers voor het 1e team! 
Kan jij goed mensen entertainen! Geef je dan nu op als speaker. 
Wil jij het publiek een leuke avond bezorgen, dan kan je bij het 1e team de muziek 
verzorgen.Wil je gewoon helpen! Heel graag, de deur staat letterlijk voor je open. 
Meld je nu aan bij secretariaat@amsteltijgers.nl of loop gewoon even de bench in als het 
team speelt! 
 

IJshockeyschool 

Het is weer een geweldige start van het seizoen voor de hockeyschool geweest. Veel nieuwe 

leden. Het is fantastisch om elke zondag zoveel blije en enthousiaste gezichten te zien. De 

ijshockeyschool wordt gerund door een klein team van hardwerkende vrijwilligers. We 

verwelkomen iedereen die op de zondagen tijd heeft om een handje te helpen bij de 

registratiebalie en met de communicatie. Mocht je meer willen weten, neem dan contact op 

met Gina ijshockeyschool@amsterdamtijgers.nl 
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Weekend van 19 en 20 oktober: KPN Schaatsmarathon en Amsterdam Marathon 

Op zaterdag 19 oktober wordt de KPN Schaatsmarathon gereden. Dit betekent dat het erg 

druk zal zijn met parkeren en de horeca (vrijwel) onbereikbaar is. Houd daar rekening mee! 

Op zondag 20 oktober is de Amsterdam Marathon. Check op 

https://www.amsterdam.nl/toerisme-vrije-tijd/evenementen/amsterdam-marathon/  de 

wegafsluitingen en hoe je bij de baan kunt komen! 

 

Weekend van 1 tot en met 3 november: A10 zuid afgesloten 

In het weekend van 1 t/m 3 november is de ring A10 zuid in verband werkzaamheden voor 

al het verkeer afgesloten. Kijk dus goed hoe je bij de hal moet komen! 

 

Club Held/Super Vrijwilliger 

Ook is dit jaar weer Adri den Houtdijker (met helm) elke wedstrijd te vinden in de bench. 

Adri staat al vele jaren als vrijwilliger in de bench voor de jeugd en de senioren. Hij voorziet 

iedereen van informatie, ontvangt de scheidsrechters en voorziet iedereen van  koffie en als 

het nodig is bediend hij de klok. Adri we zijn je elke week weer dankbaar! 

 

Clubtigers100 

De Amsterdam Tigers heeft grote ambities. We willen meer investeren in de jeugdopleiding 

en ons 1e team weer terugbrengen op het hoogst mogelijke competitie-niveau.  

Daar hebben we jullie steun hard bij nodig en daarom roepen wij iedereen op om lid te 

worden van CLUBTIGERS100!  

Voordelen lidmaatschap  

• Gratis toegang voor 1 persoon tot 1e divisie thuiswedstrijden van de Amsterdam Tigers en 

2e kaartje voor ½ prijs;  

• Persoonlijke naamsvermelding op de webpagina CLUBTIGERS100;  

• Stemrecht tijdens ALV, dus voor niet spelende leden (zoals ouders) een mooie kans om 

officieel lid van de vereniging te worden;  

• Jaarlijkse uitnodiging voor sledge-hockey evenement aan het einde van het seizoen.  

Aanmelden  

Je kunt je aanmelden door je naam, mobielnummer en emailadres te zenden naar 

clubtigers100@amsteltijgers.nl.  

De jaarlijkse bijdrage van EUR 100,-- wordt via ClubCollect in rekening gebracht. Het 

lidmaatschap wordt elk jaar automatisch verlengd, tenzij opgezegd voor 1 juni van elk jaar.  

 

Nieuws van het bestuur 

Het bestuur bestaat uit: 

Ben van Duin, voorzitter 

Kees Boot, penningmeester 

Louis Berger, bestuurslid 

De technische commisie bestaat uit: 

Henk Hille, Martijn de Jager, Walter van Gerwen en Hennie Jaspers 
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Voor vragen over de ijshockeyschool kun je terecht bij Gina via 

ijshockeyschool@amsteltijgers.nl 

Voor alle overige vragen kun je terecht bij Christa Nolet via secretariaat@amsteltijgers.nl   

Van de penningmeester 

 

Update contributie 

Inmiddels zijn vrijwel alle contributiefacturen verstuurd aan de clubleden. Het goede nieuws 

is dat 60% van de contributie is voldaan of is bevestigd voor termijnbetaling. Echter helaas 

40% dus nog niet. Oproep aan die leden om de contributie snel te voldoen! Binnenkort 

worden de teammanagers geïnformeerd wie de contributie nog niet heeft voldaan. 

ClubBase-ClubCollect 

Nieuw dit jaar is dat de club een centraal ledenadministratiesysteem heeft ingevoerd, 

genaamd ClubBase. Dit systeem is gekoppeld aan ClubCollect en is volledig AVG-proof. Een 

beperkt aantal mensen heeft toegang tot dit systeem. Verzoek aan iedereen is om bij 

betaling van een factuur ook je eigen lid-gegevens goed te controleren en eventuele 

wijzigingen in te voeren. Dit wordt dan automatisch verwerkt in ClubBase. Dit scheelt weer 

veel werk voor het secretariaat. 

Boetes 

Door de invoering van ClubCollect zullen dit jaar boetes ook via ClubCollect in rekening bij 

betreffende spelers worden gebracht. 

 

Tot slot 

Mocht je een bijdrage of wedstrijdverslag voor de nieuwsbrief hebben, stuur deze dan naar 

secretariaat@amsteltijgers.nl 
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