
 

 

Verslag van de Jaarvergadering van IJsclub ‘Grouw’ op dinsdag 10 november 
2015 in de kantine op sportcomplex ‘Meinga’ .  

 
Aanwezig zijn 39 leden, inclusief 6 bestuursleden.  
 
1. Opening. 
Om acht uur precies opent voorzitter Symen Reitsma de vergadering. Hij heet iedereen van 
harte welkom. In het bijzonder Cor Faber die ons vanavond met woord en beeld zal 
onderhouden. En ook Roelie de Jong die ons maar liefst 30 jaar heeft geholpen met de 
ledenadministratie.  
 
Voorzitter Symen ziet met genoegen dat de zaal mooi vol zit. Daar zal onze spreker vast 
mee te maken hebben.  
 
Hoewel het nu wel heel zacht is hopen we toch dat dit seizoen ons weer winter zal brengen. 
Er is ons ook een strenge winter voorspeld. Op 19 februari komt er zelfs een Elfstedentocht! 
Zo had de voorzitter het met een glimlach in de krant gelezen.  
 
We hebben afgelopen zaterdag weer hard gewerkt om alles in en om de baan weer in orde te 
brengen. Zo hebben we het toegangspad kunnen verbeteren door een overbodige 
lantaarnpaal te verplaatsen naar een donkere bocht in het pad. Dat scheelt enorm.   
 
Onze Gemeente heeft nu een mooie Elfstedenhal. En die wordt gelukkig ook volop gebruikt. 
Een mooie aanwinst. Ook Thialf gaat komende week weer open. Maak er veel gebruik van, zo 
adviseert de voorzitter ons allen.  
 
Met betrekking tot KNSB en Gewest is er momenteel veel reuring. Over lidmaatschap van de 
KNSB en/of Gewest en over het opstappen van de Gewest voorzitter. Interim voorzitter 
Johannes de Vries, die in ons midden zit, zal er straks vast enige woorden aan wijden.  
 
Zoals vorig jaar aangekondigd hebben we afgelopen jaar enorm veel tijd en inspanning 
gestoken in het voortaan automatisch incasseren van de jaarlijkse contributie. Alle 
bestuursleden hebben brieven en machtigingen bezorgd en later weer opgehaald. Alle lof 
daarvoor. Speciaal voor secretaris Arie Gerlofsma die met de resultaten van deze actie nog 
heel veel tijd heeft moeten besteden om al deze data te ordenen, aan te vullen, te 
corrigeren, in te voeren etc. in het computer Incasso programma.  
 
Met deze woorden besluit Symen zijn opening.  
 
2. Mededelingen en ingekomen stukken. 
Binnengekomen zijn: 
• Een uitnodiging voor de jaarlijkse Gewestelijke Ledenvergadering 17 november a.s. in ’t 

Haske in Joure 
• Diverse berichten van het Gewest 



 

• Een aantal E-mails en verslagen van het Sportcentrum. 
• Diverse stukken van de Gemeente 
• Enkele ledenmutaties. 
• Nieuwsbrieven en andere berichten van de KNSB. 
• Diverse brochures en folders. 
Al deze stukken zijn tijdens de vergadering niet in detail genoemd.  
 
3. Notulen jaarvergadering 2014. 
De notulen stonden van te voren op de website. Ze worden daarom niet meer voorgelezen. 
Secretaris Arie Gerlofsma vraagt de aanwezigen daarom of iemand opmerkingen heeft. 
Enkele leden geven aan dat ze problemen hadden met het downloaden van de verslagen van 
de site. De vraag is of dat niet beter kan. Liefst zo dat je de documenten ook meteen kunt 
openen. Jentsje Hofstra geeft aan dat de site momenteel flink onder handen wordt 
genomen. Het is nog niet klaar en ook dit punt zal worden verbeterd. Er komt bijv. ook een 
‘Nieuws’ button. Niemand heeft inhoudelijk iets op of aan te merken waarna de vergadering 
met applaus haar instemming met de notulen betoont. 
 
4. Jaarverslag 2014 - 2015. 
Secretaris Arie Gerlofsma leest volgens traditie het jaarverslag voor. Er zijn geen op of 
aanmerkingen waarop de vergadering met applaus haar instemming met het jaarverslag 
betoont.  
 
5. Jaarverslag penningmeester en verslag kascommissie. 
Penningmeester Jouke Poortman heeft de financiële verslagen uitgereikt en vraagt of er 
onduidelijkheden of andere vragen zijn. Niemand stel een vraag of heeft iets op te merken.  
Dan geeft Fre Vogel van de kascommissie aan dat alles er keurig uit zag en dat de boeken 
akkoord bevonden zijn. Hij stelt de vergadering daarom voor de penningmeester décharge te 
verlenen. De vergadering ondersteunt dit voorstel met applaus.  
 
6. Benoeming kascommissie. 
De kascommissie bestaat uit Fre Vogel en Freerk Lijstra. Fre treedt af en Freerk blijft nog 
een jaar aan. Reserve-lid Bart v.d Wijk treedt toe. Rienk de Jong wordt bereid gevonden om 
nieuw reserve-lid te worden. 
 
7. Bestuursverkiezing. 
Henk v.d Werf is deze keer aan de beurt van aftreden. Henk heeft zich opnieuw verkiesbaar 
gesteld. Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld. Voorzitter Symen vraagt daarom of 
iedereen kan instemmen met de herbenoeming van Henk. De aanwezigen beantwoorden zijn 
vraag met instemmend applaus. Waarop voorzitter Symen Henk feliciteert met zijn 
herbenoeming. 
 
8. Wedstrijdprogramma. 
Net zoals vorig jaar hebben we ons opnieuw bij het Gewest gemeld voor de organisatie van 
het FK Supersprint (100 en 300 meter) voor mannen en vrouwen. In tweede instantie willen 
we graag in aanmerking komen voor de organisatie van de FK B-junioren Langebaan jongens 
en meisjes.  



 

 
Voor de eigen leden zal, als het mogelijk is, een ledenrijderij worden georganiseerd. Of een 
andere, meer ludieke, wedstrijd. Zoals bijv. ringsteken, priksleeën, curling of strijkijzer gooien. 
We hopen dat er dan voldoende deelname zal zijn. In het kader van het Automatisch Incasso 
project hebben we ook veel email adressen van de leden verzameld. Die kunnen we gebruiken 
om de leden ook langs deze weg uit te nodigen.  
 
Als ijs, weer en tijd het toelaten willen we ook graag een andere wedstrijd organiseren. Een 
Kortebaan wedstrijd of een afval Langebaan wedstrijd voor mannen. Fre Vogel vraagt of die 
Langebaan wedstrijd uitsluitend voor leden of voor iedereen is. Voorzitter Symen antwoordt 
dat beide opties mogelijk zijn. We gaan in ieder geval ons best doen. In ieder geval gaan we 
ons inzetten voor het beschikbaar stellen van een schoon geveegde baan! 
 
9. Rondvraag. 
• Yede v.d Veen heeft een punt met betrekking tot de nieuwe vaarweg naar Drachten. 

Hoewel hij beseft dat de ijsclub niet direct het platform is waar dit dient te worden 
besproken wil hij hier toch benadrukken dat het alternatief door de ‘Biggemar’ en de 
‘Burd’ niet alleen een ramp voor de watersport is maar ook voor het schaatsen. Een 
dergelijk tracee doorsnijdt ook vele prachtige schaats routes. Neem alsjeblieft stelling 
tegen dit alternatief, zo vraagt hij. Wij onderschrijven zijn mening maar denken ook dat 
dit in de eerste plaats een punt voor de IJswegencentrale is. 

• Bonne Bruinsma geeft aan dat de baan op de 1e dag echt mooi is maar dat hij daarna al 
gauw bedekt raakt met schaats slijpsel. De barsten die ontstaan zijn dan minder goed 
te zien. Hij vraagt toch vooral vaak genoeg de baan te vegen. Voorzitter Symen 
antwoordt dat wij als bestuur maar één echte opdracht hebben: zorgen voor een baan 
voor de leden die in optimale staat verkeert. Daarom proberen we elke dag te vegen en/of 
te borstelen. Ook proberen we, meestal ’s avonds na het sluiten van de baan, de barsten 
te repareren met heet water. We doen wat we kunnen maar een baan alsof hij voor het 
eerst wordt betreden is natuurlijk lastig.  

 
10. Sluiting. 
Voordat hij de vergadering wil sluiten roept voorzitter Symen eerst Roelie de Jong naar 
voren.  
 
Roelie heeft voor ons maar liefst 30 jaar lang de ledenadministratie verzorgt. Alle nieuwe 
leden, mutaties en opzeggingen kwamen bij haar terecht en werden dan door haar zorgvuldig 
in het ledenbestand verwerkt. Eenmaal per jaar printte zij dan de etiketten met naam en 
adres voor de ledenkaarten. Met de overgang naar Automatische Incasso is het 
ledenbestand echter geïntegreerd met het Incasso programma wat richting de Bank zorgt 
voor het aanleveren van de incasso opdrachten. Daarmee is de administratie inhoudelijk 
ingrijpend gewijzigd. In onderling overleg hebben we toen besloten dat de gecombineerde 
leden/incasso administratie onder de hoede blijft van secretaris en penningmeester.   
 
Voorzitter Symen bedankt haar hartelijk voor de jarenlange hulp en inzet. Hij overhandigt 
haar een envelop met inhoud en een mooi bos bloemen.  
 



 

Om 20.40 uur sluit voorzitter Symen dan de vergadering. Hij bedankt Jurjen en Geertje de 
Vries weer voor de bediening vanavond. Het is bovendien goed te zien dat Pieter v.d Berg 
weer in ons midden zit. Verder bedankt hij een ieder voor zijn aanwezigheid en inbreng. En 
voor de snelle vergadering. Het is nu de beurt aan de mannen van ‘Foar It Jonge Folkje’ voor 
hun vergadering. En daarna aan Cor Faber en zijn verhaal en beelden van en over zijn 
schaatstochten over de Zweedse meren.  
  
Oan’t sjen op’e baan! 
 
 
Voorzitter : Symen Reitsma   Secretaris : Arie Gerlofsma  
 


