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Coronatoegangsbewijs en
overige beperkingen
verdwijnen met ingang
van 25 februari
────
De club zoekt vrijwilligers
als Bench Official. Meld je
hiervoor aan bij je teammanager.

Coronatoegangsbewijs verdwijnt
Beste leden,
Door de nieuwe coronaregels kunnen we nu al een poosje weer volledig trainen en
wedstrijden spelen, zonder beperkingen. Dat betekent ook dat vanaf vrijdag 25
februari de coronacheck bij de deur verdwijnt en iedereen voor toegang tot de hal zijn
pasje weer moet gebruiken. Voor toegang tot de trainingen buiten kunnen ouders,
begeleiders online of bij de automaat een bezoekerskaartje aanvragen.
Vrijwilligers voor de Bench
De club is dringend op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die de Bench kunnen en willen
bemannen. Jarenlang was Adri dé Benchman, op wie de hele club kon rekenen. Omdat
hij er al een poosje mee opgehouden is, moeten nu andere mensen opstaan om deze
taken over te nemen. De club wil het draaien van de Bench beter structureren, met een
vaste groep vrijwilligers. Daarvoor zullen we binnenkort ook cursussen aanbieden.
Zodat ook iedereen die enthousiast is, maar nu nog niet weet hoe het moet voortaan de
Bench kan draaien. We zullen dit als club met elkaar moeten doen. Zonder
Benchbemanning zijn wedstrijden niet mogelijk.
Nederlands vrouwenteam
Drie speelsters van Amsterdam Tigers zullen tijdens het wereldkampioenschap voor
vrouwen, dat vanaf eind april in Frankrijk gespeeld wordt, voor het Nederlands team
uitkomen. Britt Wortel, Isabelle Schollaard en Michelle van Ooijen zijn opgenomen in het
selectie voor het toernooi om het IIHF wereldkampioenschap in Angers. De eerste
wedstrijd van het Nederlands elftal is vrijdag 24 april tegen Zweden. We wensen het
Nederlands team en onze drie clubleden heel veel succes.

────
Hoog aantal aanmeldingen
voor het zomerijs
De Jaap Edenbaan biedt van 28 maart
tot en met 26 juni alle ijshalverenigingen
ijstijd aan. Door de teams van
Amsterdam Tigers is massaal
gereageerd op deze mogelijkheid van
13 weken zomerijs.
Alle leden, zowel jeugd en de
seniorenleden, die zich hebben
aangemeld, hebben tenminste 1 uur per
week zomerijs op de Jaap Edenbaan.
De goalies en het Damesteam hebben
daarnaast ook hun eigen wekelijkse
ijstraining.
Heb je ook interesse? Neem dan even
contact op met je teammanager, als je
je nog niet hebt aangemeld. Er zijn nog
enkele plekken beschikbaar.
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nieuwsbrief@amsterdamtigers.nl

