Notulen van de jaarvergadering van de ijsclub ‘Foar It Jonge Folkje’ gehouden op dinsdag 8
november 2016, in de kantine op sportcomplex ‘Meinga’.
Aanwezig het bestuur: Johannes de Vries, Jan Hylkema, Rienk Brouwer, Jentsje Hofstra,
Jentsje Kooistra, Hette v.d. Meer en Reinder de Vries.
Leden: Otto Nakken, Jouke Poortman, Jan van den Bosch, Henk van der Werf, Symen
Reitsma, Arie Gerlofsma, Frank Bouman, Rienk de Jong, Peter Buwalda, Brandt Veenstra,
Bert Breeuwsma, Jelle van der Schaaf, Freerk Leijstra, Gerard Frijling, Gerrit van der Meer,
Ypéus Oostenbrug, Foeke de Wolf, Pieter van der Berg, Bonne Bruinsma, Fré Vogel, Geertje
de Vries, Jurjen de Vries, Simon Laméris, Yede van der Veen, Dick Jellema, Douwe Visser,
Anneke de Vries, Gerry Kaastra, Klaas de Boer en Bauke Hooghiemster.
Gastspreker: Age Veldboom uit Earnewâld.
Afwezig met kennisgeving: Jildau Hotsma.
Totaal aanwezig: 38 personen.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
1. Opening.
- Precies om 20.00 uur slaat voorzitter Johannes de Vries met de hamer op de tafel, ten teken
dat de vergadering gaat beginnen. Hij verontschuldigd zich, dat hij er wat gebrekkig bij staat,
maar dat komt door zijn versleten knie. Over twee weken krijgt hij een nieuwe en daarna kan
hij er weer een aantal jaren mee vooruit.
- Geen winter en toch weer zo’n grote opkomst. Iedereen hartelijk welkom.
- 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.
- Er is in het afgelopen jaar veel gebeurd. We hebben twee geweldig mooie ijsbanen in onze
provincie en wij zitten er precies tussenin. Het kan niet beter.
- Het zou ook heel mooi zijn, dat de realisatie van het Play & Skate Court slaagt in 2017.
- Het schoolschaatsen in Heerenveen en Leeuwarden zit in de lift. Twee jaar terug nog 5000
deelnemers, nu staat de teller op 8500!! De scholen en de gemeenten werken hierin heel goed
mee.
- Heel mooi, dat Pieter v.d. Berg vanavond aanwezig is. Ook hartelijk welkom
- Hiermee is de vergadering geopend.
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 15 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.
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3. Notulen jaarvergadering 10 november 2015. (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 2015 – 2016.
- Secretaris Jan Hylkema leest het korte jaarverslag voor en er zijn op de vraag van de
voorzitter geen reacties, waarna onder applaus het verslag wordt goedgekeurd.
5. Verslag penningmeester en verslag kascommissie.
a. Penningmeester Rienk Brouwer geeft uitleg bij het uitgedeelde financieel verslag. Er zijn
niet veel handelingen gedaan. Zo is er nog geen afrekening ontvangen van de sectie Meinga.
Die komt nog, maar normaal krijgt hij die eerder. Nader uitleg is er nodig voor de
mededeling onder aan het overzicht, dat er een bedrag van € 225,-- van de IJsfederatie
‘Boarnsterhim’ op onze rekening staat. Johannes en Jan zijn de bestuursleden hiervan en
omdat daar heel weinig omgaat, kan er bij de bank geen rekening voor worden geopend.
Vandaar deze oplossing.
b. Bonne Bruinsma heeft een vraag over de contributie. Hier staat niets van op dit overzicht.
Dat klopt, want door de automatische incasso waren er opstartproblemen en daarom hebben
de beide clubs nog geen bijdrage uit de gezamenlijke kas gekregen. Vandaar de € 0,00. Het
geïnde contributiegeld staat op de gezamenlijke rekening.
c. Klaas de Boer heeft het even nagerekend en het blijkt, dat de totale uitgaven maar € 401,73
zijn i.p.v. € 526,73. Een verschil van € 125,--. Dat is de laatste keer nog even zweten voor de
afzwaaiende penningmeester. Maar hij kan het uitleggen. Er ontbreekt een regel op het
overzicht voor de afdracht aan het Gewest, van € 125,-- en dan klopt het weer.
d. De kascontroleurs Simon Laméris en Yede v.d. Veen hadden het hier ook even moeilijk
mee, maar Simon vertelde, dat de boeken in orde waren bevonden en dat zij voorstellen om
de penningmeester décharge te verlenen. Wat met applaus door de vergadering werd
onderstreept. Rienk wordt bedankt voor zijn werkzaamheden.
6. Benoeming kascommissie.
- Simon en Yede worden door de voorzitter bedankt voor hun controle en omdat het Simon
zijn laatste keer was, zal Yede volgend jaar met Bert Breeuwsma de kas controleren. Peter
Buwalda wordt bereid gevonden om voor volgend jaar reserve te zijn. Waarvoor onze dank.
7. Bestuursverkiezing. Aftredend: - Rienk Brouwer, niet herkiesbaar
- Jan Hylkema, herkiesbaar.
- Eerst vraagt de voorzitter wat de vergadering ervan vindt om Jan Hylkema opnieuw te
benoemen. Dit wordt met applaus bevestigd. Jan bedankt de vergadering voor het in hem
gestelde vertrouwen en gaat er weer drie jaar voor.
- Rienk is niet herkiesbaar. Johannes geeft een kort historisch overzicht over de carrière van
Rienk. Hij is altijd penningmeester geweest in navolging van zijn pake Wybe Peekema, die 50
jaar penningmeester was en medeoprichter van FIJF. Samen meer dan 80 jaar deze functie,
het is niet te geloven. Daarom heeft onze club in 104 jaar tijd slechts 4 penningmeesters
gehad. Hij werd indertijd gevraagd vanwege zijn electiciteitsachtergrond en zijn
geluidsactiviteiten. De meesten weten dat wel, maar hij had voor zichzelf een bedrijfje dat het
geluid verzorgde bij activiteiten in het dorp, zoals bij St. Piter en met de Merke. De voorzitter
denkt dat Rienk nu wat zenuwachtig was voor de laatste keer, want het was de eerste keer, dat
het even mis was met de boeken. Gelukkig was het snel opgelost. Vlak voor de Fryske
Kampioenschappen en andere wedstrijden was het altijd spitsuur voor hem, want dan was er
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weinig tijd om de prijzen te regelen. Hoeveel medailles en bekers en welke inscriptie moet
erop? En hoeveel boeketten bloemen? Er mocht niets aan mankeren. Maar het is steeds goed
gekomen. Johannes heeft altijd goed met hem samengewerkt, ook bij FFF en bij de
brandweer. Rienk was een plezierig bestuurslid, maar ook één die zijn mening duidelijk
kenbaar maakte. Voor de 32 jaar dat hij deel uitmaakte van het bestuur, stelt de voorzitter
aan de vergadering voor om Rienk tot erelid te benoemen. Dit wordt met een warm applaus
onderstreept. Hiervoor ontvangt hij een tinnen wandbord met inscriptie. Hierop staan o.a. de
jaartallen van zijn dienstverband en de vermelding ERELID. Hiervan is hij zichtbaar onder
de indruk. Voor Geertje krijgt hij een mooi bos bloemen mee. Rienk, bedankt voor je inzet
voor de ‘Lytse Klup’.
In zijn dankwoord refereert Rienk aan het feit, dat hij indertijd bestuurslid werd omdat Jan
Jan, hun schaatsende zoon, zijn belangstelling voor het schaatsen en de ijsclub had
aangewakkerd. Hij vond het een mooie tijd op de oude baan, bij Otte Bouma, waar nog met
klimschaatsen in de houten palen moest worden geklommen om de lampen te verwisselen. (De
klimschaatsen hangen nog ter inzage in de berging.) Samen met Jouke Poortman van de
Grutte Klup zat hij indertijd in de commissie om de baan op Meinga te realiseren, waar hij
met genoegen op terug kijkt. Ook het skoalriden en de Fryske Kampioenschappen die er
werden georganiseerd, staan als hoogtepunten in zijn geheugen gegrift. Rienk bedankt het
bestuur van de Grutte Klup voor de goede samenwerking. Hierna bedankt hij het huidige
bestuur en alle aanwezigen voor de mooie tijd die hij heeft gehad.
- De voorgestelde vervanger voor Rienk, Jildau Hotsma, kon door andere verplichtingen
helaas absoluut niet op deze vergadering aanwezig zijn. Wat wij ten zeerste betreuren, ook
omdat het de eerste vrouw in ons bestuur wordt, in 104 jaar. Zij regisseert o.a. toneelstukken
en komt oorspronkelijk uit een bestuursgezin uit Wergea. (Haar vader had diverse
bestuursfuncties in het dorp, o.a. bij de ijsclub.) Ze wil ons versterken. De vergadering gaar
akkoord met haar benoeming in het bestuur. Johannes neemt morgen contact met haar op.
8. Bespreking wedstrijdprogramma 2016 – 2017.
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.
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.
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, Friesland Campina
en Chocomel 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.
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9. Rondvraag.
- Bestuurslid Jan v.d. Bosch van de Grutte Klup is het niet eens met de opmerking van de
secretaris in het jaarverslag, over de goede prestatie van de zeilers van Foar It Jonge Folkje
bij de Sportcentrumrace. De Grutte Klup had ook moeten worden genoemd. Helaas was in de
officiële uitslag van de organisatie, de naam van de Grutte Klup niet terug te vinden. Deze
lijst van WSV Frisia ligt ter inzage bij de secretaris. Waarvan acte.

10. Sluiting.
- De vergadering is snel en goed verlopen en om 20.50 uur kan Johannes iedereen bedanken
voor zijn / haar inbreng en aanwezigheid en wenst hij allen nog een prettige voortzetting met
de Grutte Klup en met gastspreker Age Veldboom uit Earnewâld.
In tegenstelling tot wat we dachten (een verhaal over de organisatie van toertochten bij
Earnewâld), vertelde Age Veldboom prachtige historische winter- en ijsverhalen. Hij deed dit
op een enthousiaste en aanstekelijke manier, waardoor het een hele gezellige afsluiting van
de avond werd.

Jan Hylkema.
22 november 2016.

4

