Notulen van de jaarvergadering van de ijsclub ‘Foar It Jonge Folkje’ gehouden op dinsdag 7
november 2017, in de kantine op sportcomplex ‘Meinga’.
Aanwezig het bestuur: Johannes de Vries, Jan Hylkema, Jildou Hotsma, Jentsje Hofstra,
Jentsje Kooistra, Hette v.d. Meer en Reinder de Vries.
Leden: Otto Nakken, Jouke Poortman, Jan van den Bosch, Symen Reitsma, Arie Gerlofsma,
Frank Bouman, Evert Wind, Rienk de Jong, Brandt Veenstra, Freerk Leijstra, Gerrit van der
Meer, Ypéus Oostenbrug, Bonne Bruinsma, Geertje de Vries, Jurjen de Vries, Yede van der
Veen, Dick Jellema, Douwe Visser, Anneke de Vries, Gerry Kaastra, Klaas de Boer, Bauke
Hooghiemster en Gerben Jildert de Vries.
Gastspreker: Dirk Plugboer uit Grootschermer met chauffeur Hans Langedijk.
Afwezig met kennisgeving: Henk v.d. Werf en Gerard Frijling.
Totaal aanwezig: 32 personen.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
1. Opening.
- Om 20.45 uur opent voorzitter Johannes de Vries met een hartelijk welkom voor de
aanwezigen de vergadering. Er is weer een goede opkomst. In het bijzonder onze spreker voor
vanavond de heer Dirk Plugboer uit Grootschermer met zijn chauffeur de heer Hans
Langedijk. Ook de ereleden Douwe Visser en Rienk Brouwer worden speciaal welkom
geheten.
- Johannes memoreert ook het overlijden van Bert Breeuwsma, die al in de vergadering van
de ‘Grutte Club’ staand is herdacht. In de jaren, dat Bert in het bestuur van de ‘Grutte Club’
zat en later ook nog, heeft hij zijn steentje bijgedragen bij de organisatie van het ‘skoalriden’.
Nooit werd er tevergeefs een beroep op hem gedaan. Waarvoor wij hem nog zeer erkentelijk
zijn.
- Dat het P&SC er komt zou heel mooi zijn. Dit biedt kansen voor de jeugd. Inmiddels is er
€ 375.000,- toegezegd. Er moet nog een kleine € 100.000,- bij en dan zijn de financiën rond.
Foppe de Haan en Johannes gaan hiervoor bij de gemeente nog druk uitoefenen, want die
hebben tot nu toe nog niets bijgedragen. Er is goede hoop, dat er dan volgend jaar met de
aanleg kan worden begonnen.
- Met de andere pet op deelt Johannes mee, dat onze beide ijsclubs bij de Netwerkgroep van
het Gewest zijn aangesloten. Dus niet meer rechtstreeks bij de KNSB. Via het Gewest zijn we
dan nog wel lid van de KNSB. Dit is financieel voordeliger en we behouden dezelfde
faciliteiten.
- Ondertussen komt Jentsje Kooistra terug van een oproep van de brandweer.
- Voor een dorp is de ijsclub belangrijk, het verbind de mensen en daarom is het belangrijk,
dat we eindelijk weer eens kunnen schaatsten. Dat vergroot de saamhorigheid.
- Hiermee is de vergadering geopend.
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2. Mededelingen en ingekomen stukken.
a. Er zijn geen mededelingen.
b. Ingekomen stukken zijn diverse zaken van de Bond van IJsclubs, waaronder de uitnodiging
voor de jaarvergadering volgende week dinsdag 21 november in Bowlingcentrum ’t Haske in
Joure. Aanvang 20,00 uur.
c. Verder diverse mails van de KNSB, de Bond van IJsclubs en reclames van bedrijven. Het is
niet van belang om dit allemaal apart te benoemen.
3. Notulen jaarvergadering 8 november 2016. (Staan op de web site: ijsclubsgrou.nl).
- Op de vraag van de voorzitter of er ook op- en aanmerkingen zijn op de notulen volgt geen
reactie, waaruit geconcludeerd kan worden, dat iedereen het er mee eens is. Aldus worden de
notulen, met dank aan de secretaris, onveranderd goedgekeurd.
4. Jaarverslag 2016 – 2017.
- Secretaris Jan Hylkema leest het jaarverslag voor en er zijn op de vraag van de voorzitter
geen reacties, waarna onder applaus het verslag onveranderd wordt goedgekeurd.
5. Verslag penningmeester en verslag kascommissie.
- Sinds vorig jaar is er een nieuwe situatie ontstaan. We hebben nu met beide ijsclubs nog één
gezamenlijke bankrekening. Dit i.v.m. de kosten. Daarnaast heeft iedere club een
spaarrekening. Alle rekeningen worden door Jouke Poortman betaald, de beheerder van de
gezamenlijke rekening. Hoe dit verder precies gaat lopen, moet in de praktijk blijken. In ieder
geval gaat de penningmeester van FIJF, Jildou Hotsma met Jouke en de vorige
penningmeester van FIJF, binnenkort in overleg.
- Omdat Jildou de kascontroleurs niet kon bereiken, is er geen controle van onze boeken
geweest. Eigenlijk was dit ook niet nodig, omdat er alleen controle van de gezamenlijke
rekening kon worden gedaan. En dat is door de controleurs van de ‘Grutte Club’ gebeurd.
6. Benoeming kascommissie.
- Vanwege bovengeschetste situatie is er geen kascommissie benoemd. Dat is niet meer nodig.
7. Bestuursverkiezing. Aftredend: - Jentsje Kooistra, herkiesbaar. (2016).
- Jentsje Hofstra, herkiesbaar.
- Reinder de Vries, herkiesbaar.
- Johannes de Vries, niet herkiesbaar.
- Jentsje Kooistra staat als aftredend en herkiesbaar op de agenda, omdat dat verleden jaar
was vergeten. Om dit goed te maken staat hij er nu op. Na de vraag van de voorzitter aan de
vergadering, wat die ervan vindt, wordt Jentsje met applaus en met terugwerkende kracht
officieel herbenoemd.
- Volgens dezelfde procedure worden Jentsje Hofstra en Reinder de Vries ook herkozen.
Mannen, allemaal bedankt voor jullie bereidwilligheid en inzet.
- Het aftreden van Johannes is later ingepland.
- Omdat Evert Wind als opvolgend voorzitter wordt voorgesteld, vraagt Johannes hem om ook
achter de tafel plaats te nemen. Hier stelt hij zich voor aan de vergadering.
8a. Bespreking wedstrijdprogramma 2017 – 2018.
a. ‘Skoalriden’, zo snel mogelijk.
b. Federatieschaatsen groepen 5 t/m 8. ‘Adam en Atze’ van Tersoal / Sibrandabuorren /
Dearsum is aan de beurt. Hierover is al overleg geweest met secretaris Kees Kiestra.
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c. Frysk Kampioenschap Junioren C lange baan, jongens en meisjes. Is aangevraagd.
d. Frysk Kampioenschap Marathon Jeugd. (Pupillen B t/m Junioren A). Ook aangevraagd.
De Marathoncommissie regelt alles. Wij zorgen voor de faciliteiten. Het zou mooi zijn, als
deze kampioenschappen weer eens zouden kunnen worden gehouden.
e. Met de ‘pet van het Gewest op’, plakt Johannes hier nog ‘nieuws’ van het Gewest aan vast.
Omdat de KNSB zo ver van de natuurijsclubs af staat en omdat de financiële bijdrage van de
KNSB aan het Gewest van € 135.000,-- een paar jaar geleden, tot nul is teruggedraaid, heeft
het Gewest een netwerkgroep opgericht voor alle ijsclubs van het Gewest Fryslân. Men kan
dan lid af worden van de KNSB en dezelfde faciliteiten krijgen van het Gewest. Dit hebben al
diverse clubs gedaan, waaronder onze ijsclub en de ijsclub ‘Grouw’. Voor € 125,-- is men lid
en verzekerd, dat is veel goedkoper dan bij de KNSB. Alleen als de baan in een ijswinter open
is, zal er Buma/Stemra moeten worden betaald. Dat is dan € 100,--. ‘It Bûn fan IIsklups’ is
het sterkste Gewest van de KNSB. Het heeft goede sponsors met Univé en Friesland Campina
en kan zichzelf financieel redden. De nieuwe organisatie is een paar jaar geleden vastgelegd
in het Bidbook. Dit begint nu de juiste vormen te krijgen. Johannes heeft ook al presentaties
voor andere gewesten gedaan. Gewest Noord-Holland / Utrecht gaat dit ook doen en zo zijn
er meer. Het Gewest is dan lid van de KNSB en die kan dan voor subsidie bij NOCNSF wel
schermen met het aantal leden van de gewesten. Vooral voor kleinere clubs is het
netwerklidmaatschap aantrekkelijk, door de lagere contributie.
8b. Aftreding Johannes de Vries.
- Hierin neemt ondergetekende het woord. Zie de bijlage.
- Johannes bedankt iedereen en memoreert hoe hij indertijd door Wybe Peekema werd
gevraagd om in het bestuur te komen. Peekema kwam tussen de middag bij hem thuis, om te
zeggen, dat hij in het bestuur van FIJF kwam en dat hij vanaf nu mee zou lopen als
penningmeester. Hetgeen geschiedde. Één van de opdrachten was, dat hij vrijdags met het
boekje naar de Zuivelbank in Leeuwarden moest gaan, om de rente bij te laten schrijven.
Daar zou hij dan koffie met een sigaar krijgen. Zo is het niet helemaal gegaan, maar
Johannes werd wel penningmeester. Wat hij 17 jaar volhield.
Joahnnes bedankt de Grutte Club voor de prettige samenwerking in al die jaren. Dat was in
de beginjaren wel eens anders. Ook alle aanwezigen worden bedankt.
9. Rondvraag.
- Symen Reitsma vraagt het woord namens de ‘Grutte Club’. Hij bedankt Johannes voor de
plezierige samenwerking en voor het feit, dat hij altijd positief bleef, wat er ook gebeurde. Hij
was altijd prettig in de omgang en overal inzetbaar. Niet alleen op diverse posities in de club,
(voorzitter, omroeper, kennis van het machinepark, uitzetten wedstrijdbaan), maar ook
daarbuiten, zoals bestuurslid in het Gewest, Ledenraad KNSB en diverse functies in het
dorpsleven. Dit voedde de gedachte voor een ludiek cadeautje. Omdat Johannes ook vaak
zegt: ‘Dan zet ik nu even een andere pet op’, had Symen namens de IJsclub ‘Grouw’ een
mooie speciale pet met 4 kleppen voor hem laten maken. Dit stelde Johannes zeer op prijs en
hij dankte Symen voor zijn mooie woorden.
- Verder werd er van de rondvraag geen gebruik gemaakt.

10. Sluiting.
- Deze vergadering is snel en goed verlopen en om 21.35 uur kan Evert iedereen bedanken
voor zijn / haar inbreng en aanwezigheid en wenst hij ons allen nog een prettige voortzetting
met gastspreker Dirk Plugboer uit Grootschermer.
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De heer Plugboer had een grote verzameling oude schaatsen, priksleden, schaatsstokken en
boekwerken uitgestald, waarvoor voor de vergaderingen al een grote belangstelling was. Hij
hield een enthousiaste lezing over deze attributen en moest na bijna een uur worden
onderbroken, omdat hij anders nog makkelijk een paar uur door had kunnen gaan. Het was
een prachtige onderhoudende lezing en de heer Plugboer heeft het als een voorrecht ervaren
om hier zijn verhaal te mogen doen. Als dank kreeg hij van Symen een suikerbrood
aangeboden.
Naderhand is de heer Plugboer namens beide ijsclubs nog een exemplaar aangeboden van het
boek ‘Yn Streken’ van Hedman Bijlsma. Dit gaat over 80 jaar historie van de ‘Bond van
IJsclubs’. Hij stelde dit zeer op prijs.

Jan Hylkema.
13 november 2017.
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