
IJVL
After Summer 

Borrel IJVL

18 september 2021 

15.00-17.00 uur
Wij hopen dat jullie genieten van een heerlijke 

zomer. Om dat zomergevoel nog even vast  

te houden organiseert de IJVL een  

After Summer Borrel

IJsclub Voorschoten

Alle IJVL leden en hun 

partner/gezin zijn van 

harte welkom. Onder 

het genot van een 

drankje en een hapje 

sluiten we het skeeler-

seizoen af en openen 

we het winterseizoen. 

Anthonie van Leeuwenhoekkade 38 Voorschoten

Proosten op het nieuw seizoen
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Volg ons ook op social media: Instagram, Facebook, Linkedin
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- Inschrijven  
schaatslessen  
seizoen 2021-2022 

 

- Nieuwe website  
online 

 

- Feestdagenactie 
 

- De skeelertraining 
 

- Algemene Leden 
Vergadering,  
9 november 

 

- Kledingpasavond 
 

- Breek uit je  
comfortzone,  
gezocht. 

 

IJVL Borrel 18-9 
Nog niet aangemeld, geef je dan nu snel  
op. Dit kan via https://app.clubcollect. 
com/forms/nl/ijssport-vereniging/ 
after-summer-party

Inschrijven 
schaatslessen 
seizoen  
2021-2022
De inschrijving voor de schaatslessen van 
komend seizoen zijn weer geopend. 
Schrijf je nu in via onderstaande link. Heb 
je vragen over de lessen? Dan kun je die 
stellen via trainingscommissie@ijvl.nl  
https://app.clubcollect.com/forms/nl/ 
ijssport-vereniging/wintertraining

Schaatshal Leiden

De Uithof Den Haag IJsbaan Haarlem

https://app.clubcollect.com/forms/nl/ijssport-vereniging/after-summer-party
https://app.clubcollect.com/forms/nl/ijssport-vereniging/after-summer-party
https://app.clubcollect.com/forms/nl/ijssport-vereniging/wintertraining


Nieuwe IJVL website 
nu online
De IJVL-website is vernieuwd. Met deze site en onze 
social mediakanalen houden we jullie op de hoogte 
van al het laatste nieuws. Neem gauw een kijkje!  
Onze dank gaat uit naar Cindy Dexel, Patrick Dexel 
en Mascha Hoogeveen voor het mogelijk maken van 
deze site. 
www.ijvl.nl

Skeelertraining
Afgelopen seizoen had de IJVL voor het eerst een 
eigen skeeleruur. Iedere vrijdagmiddag stonden er 
30 skeeleraars van jong tot oud, van beginner tot ge-
oefend op de baan onder bezielende leiding van 
onze enthousiaste trainers. Techniek is bijgebracht. 
Er is lol gemaakt. Er zijn taarten gebakken. We zijn 
gevallen en weer opgestaan. Er zijn tochten gereden. 
De haas is niet gevangen. Kortom volgend jaar weer!

Kledingpasavond
In week 37 (13 t/m 19 September) kun je kleding 
passen en bestellen. 
Hiervoor kan je een afspraak maken met Wim en 
Jantine Slootweg 0630465404/0612256795 
 

Feestdagenactie
Ben jij op zoek naar een bijzonder cadeau? Weet je 
niet meer wat je nu weer onder de boom of in de 
zak van de Sint moet stoppen? Vind je het leuk om 
jouw vereniging te promoten. Zoek dan niet verder 
en maak gebruik van onze Feestdagen-actie. 
 
Artikelen 
Hoodie 
Een kwalitatief goede donkerblauwe hoodie met 
IJVL logo op de borst en je eigen naam achterop. 
De hoodie is zowel in kindermaten als volwassen -
maten te bestellen.  
 
Sporttas 
Een eigen clubtas waarin jouw schaatsen veilig ver-
voerd worden? Koop dan deze sporttas. De afmetin-
gen van de tas zijn: 65x35x30cm 
 
Bidon 
Een echte must have om de eerste dorst te lessen. 
Deze bidon in de verenigingskleuren en logo. 
 
Bestelinformatie 
Geef voor 1 oktober 2021 jouw bestelling door.  
Gebruik hiervoor de link 
De bestelling wordt voor de feestdagen geleverd.  

Algemene  
Ledenvergadering
Graag kondigen wij alvast onze Algemene Ledenver-
gadering aan. Deze zal plaatsvinden op 9 november 
2021 om 20.00 uur. Meer informatie volgt. Zet hem 
alvast in je agenda.

Breek uit je  
comfortzone
Wij zijn op zoek naar leden die uit hun comfortzone 
durven te breken en zich in willen zetten als vrijwil-
liger voor de IJVL. Check onze website (zie onder 
vrijwilligers) https://Ijvl.nl/over-ons/ voor de open-
staande vacatures. Wij hopen je snel te spreken!

Sporttas

Bidon

Hoodie€ 45,-

€ 7,50

€ 37,50

www.IJvl.nl
https://app.clubcollect.com/forms/nl/ijvl/feestdagenactie
https://IJvl.nl/over-ons/



