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ToekomsTvisie besTuur voor 75 jaar ijCe

Onze kersverse IJCE-voorzitter, Willem Maris, heeft samen met de andere bestuursleden onder 
woorden gebracht welke weg hij wil bewandelen naar het 75-jarig bestaan van IJCE in 2021. 
Lees verder in dit  document.

Zomerkamp
Voor de IJCE-jeugd staat er weer het jaarlijkse zomerkamp op stapel. Het wordt gehouden 
in het weekend van 24 tot 26 juni bij OpNoord, Oude Bosschebaan 11 te Eindhoven. Dat is 
de plaats waar ook de skeelertraining plaatsvindt. Meer informatie over het programma en 
inschrijven vind je hier.

skaTe-wieler-sChaaTs-evenT op 4 juni
Zaterdag 4 juni a.s. vanaf 10.30 uur organiseren onze jeugdtrainers Leon Berden en Jos 
Selen op en rond de nieuwe skeelerbaan in Venlo, met medewerking van Cado Motus en 
Wielerschool Venlo, voor de jeugd van onze vereniging een combinatie zomertraining in 
de vorm van een aantal skate- wieler- en bostrainingen. Meer informatie vind je hier. 

Club van 70
IJCE bestaat dit najaar 70 jaar en Adriaan Mellema, IJCE-
lid en vader van jeugdleden, heeft het initiatief genomen 
voor de oprichting van de Club van 70. Dat is een club 
van 70 leden die allemaal elk jaar 70 euro doneren aan 
IJCE die ten goede komen aan het jeugdbeleid. Wil je 
meer weten of erbij horen, meer informatie vind je hier.

alv 25 april jongsTleDen
De Algemene LedenVergadering van 25 april is goed bezocht. 70 leden tekenden de pre-
sentielijst. De gebruikelijke punten passeerden de revue: het uitreiken van de bokalen, 
de bestuursverkiezing, de bespreking van de financiën en het baanrooster voor komend 
seizoen. Een kort verslag is hier te vinden, de concept-notulen van de secretaris zijn zo-
dra ze gereed zijn te vinden op de website achter de leden-inlogknop. 
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