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Hallo allemaal, 

Eindelijk was het dan weer zover, voor de meeste was het na een lange vakantie zonder schaatsen weer 
tijd om de schaatsen aan te doen en weer op het ijs de eerste moves te maken. Anderen hebben tijdens 
de vakantie diverse schaatskampen gevolgd en die waren al wat sneller weg op het ijs, maar het was weer 
leuk om jullie allen op het ijs te zien. 

Allereerst willen we allemaal onze nieuwe leden heel erg welkom heten bij F.A.N. 

F.A.N.tastisch dat jullie er bij zijn  

We willen jullie allemaal via deze F.A.N. Flits op de hoogte houden van het wel en wee van onze rijdsters. 
Dus verjaardagen, prestaties etc. 

Wij willen in de F.A.N. Flits de  mensen gaan nomineren om een stukje over zichzelf te schrijven en daar-
bij een (schaats) foto van jezelf bij te doen. Als je geen foto hebt vraag aan de trainsters of ze er één 
van jou willen maken tijdens de training.  Vertel in het kort wie je bent, waar je vandaan komt, wat je 
hobby's zijn, je favoriete dieren, welke school je zit, wie je papa mama , broer of zusje zijn en nog veel 
meer. Ook moet je dan een ander kind van de schaatsvereniging nomineren die is dan de volgende keer 
aan de beurt.  Voor nu wil ik de volgende personen nomineren om een stukje en foto van zichzelf naar 
mij op te sturen voor de rubriek  

Voor de wedstrijdrijdsters :  Kim 

Voor de trainsters  : HANA 

Voor bestuur : Leanne 

Voor de recreanten: Maria en Lina 

Reacties naar info@figureskatingacademy.nl
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Naar aanleiding van recente veranderingen heeft het bestuur een nieuwe 
vorm aangenomen en bestaat deze uit de volgende leden. 

Voorzitter:  Mevr. Leanne Bell 

Secretariaat :  Dhr. René Moone  

Wedstrijdsecretariaat : Mevr. Angelika Naaktgeboren 

Hoofdtrainster : Mevr. Hana Naaktgeboren 

Penningmeester ; Mevr. Hana Naaktgeboren 

Facturatie : Mevr. Manon Moone  

Trainsters:  Hana - Angelika - Natasja - Amira - 

Kim - Dirtzen - Feline 

Ook zoeken wij nog vrijwilligers die mee willen helpen bij de activiteiten. 

Denk hieraan bijvoorbeeld aan Sinterklaas viering, Diploma schaatsenwedstrijd helpers, 2e hands ruil-
beurs en vriendjes schaatsen etc. Enkele uren , dagdelen of hele dagen kan het verschil al maken.  

We zijn ook op zoek naar ouders/ vrijwilligers/ schaatssters die een aparte hobby hebben  en onze vereni-
ging daarbij kunnen helpen. B.v. ben je een ster in cup cakes bakken en kan je die dan verkopen tijdens 
een wedstrijd om zo de activiteiten potje te spekken.  

 Ook hiervoor kunt u zich aanmelden op  info@figureskatingacademy.nl 
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Het huidige bestuur bestaat momenteel uit: 

Voorzitter: Mevr. Leanne Bell 

Secretariaat : Dhr. René Moone 

Wedstrijdsecretariaat : Mevr. Angelika Naaktgeboren 

Hoofdtrainster : Mevr. Hana Naaktgeboren 

Penningmeester ; Dhr. Mol / Mevr. H. Naaktgeboren 

Facturatie :  Mevr. Manon Moone  

Trainsters:  Hana - Natasja - Amira - Dirtzen - Feline - Angelika 

Ook zoeken wij nog vrijwilligers die mee willen hebben bij de activiteiten 

Denk hieraan bijvoorbeeld aan Sinterklaas viering, Diploma schaatsen-
wedstrijd helpers, 2e hands ruilbeurs en vriendjes schaatsen etc. Ook 
hiervoor kunt u zich aanmelden op info@figureskatingacademy.nl 

Ook heeft F.A.N. een nieuwe website en men is druk bezig om deze uit te breiden. Er 
staat al handige informatie op zoals, tijdschema`s trainingen, wie in welke groep 

schaatst, huisregels F.A.N. en de ijsbaan, wat heb je nodig bij de trainingen en eventuele 
actuele veranderingen. 

 

                                          

 WWW.FIGURESKATINGACADEMY.NL 

     Kijk dus regelmatig op de site!!! 

 Natuurlijk hebben we ook een Facebook pagina. 

 

FAN KUNSTRIJDEN 
WEDSTRIJD INFORMATIE / UITSLAGEN/ FOTO`S 

Schrijf er iets leuks op,  and     like us
Voor vragen, suggesties, op/aanmerkingen, input :  

Info@figureskatingacademy.nl 
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Jasjes!!!

Misschien heb je ze al eens gezien, de zwarte jasjes met het F.A.N. logo, deze jas-
jes die voornamelijk voor de wedstrijd groep zijn, dragen de rijdsters op wedstrijd 
-   dagen, maar zijn ook te gebruiken tijdens de trainingen. 

Voor info hoe je aan een jasje kan komen mail naar: 

secretariaat@figureskatingacademy.nl

LET OP!! LET OP!! LET OP !! LET OP !! LET OP !! 

Wijziging lestijden op woensdag 24-09-2014 

Cursus groep   – start 14:00 uur tot 15:00 uur 

Wedstrijdgroep - start 18:15 uur tot 19:45 uur 

Handige informatie: 

info@figureskatingacademy.nl   Voor alle algemene vragen, verzoeken, opmerkingen 

secretariaat@figureskatingacademy.nl  Voor vragen aan het bestuur, wedstrijden, pakketten 

Coaches.fan@gmail.com Voor persoonlijke vragen aan een trainster 

penningmeester@figureskatingacademy.nl Voor vragen over facturen, betalingen

voorzitter@figureskatingacademy.nl   voor vragen direct aan onze voorzitter 

Afmelden training/ algemene les vragen (Angelika) :  +31653675402

Algemene leden vragen  (René) :  +31637140909
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Houd alvast rekening met 5 of 12 oktober. Dan is er namelijk de Informatie avond voor de recreanten.  

Op deze avond zal men informatie geven over de pakketten, ijslessen, off-ice, wedstrijdinformatie en 
de huishoudelijke regelementen. De uitnodiging volgt binnenkort. 

Gevonden voorwerpen worden in bewaring gegeven bij de ijsbaan, er staat een grote kist met allerlei 
spullen bij de fitness ruimte. Vraag aan de trainsters  of je samen even kunt kijken.  

 

  

 

 

 

 

 

                                                                           Nieuws FlitsNieuws FlitsNieuws Flits   

Handige informatie: 

info@figureskatingacademy.nl         Voor alle algemene vragen, verzoeken, opmerkingen 

secretariaat@figureskatingacademy.nl   Voor vragen aan het bestuur, wedstrijden, pakketten  

Coaches.fan@gmail.com                  Voor persoonlijke vragen aan een trainster 

penningmeester@figureskatingacademy.nl   Voor vragen over facturen, betalingen 

voorzitter@figureskatingacademy.nl   voor vragen direct aan onze voorzitter 

 

Afmelden training/ algemene les vragen (Angelika) :  +31653675402   

Algemene leden vragen      (René)    :  +31637140909 

 




