
 

 

Verslag van de Jaarvergadering van IJsclub ‘Grouw’ op dinsdag 8 november 
2016 in de kantine op sportcomplex ‘Meinga’. 

 
Aanwezig zijn 37 leden, inclusief 6 bestuursleden.  
 
1. Opening. 
Na de pauze, om vijf voor negen, opent voorzitter Symen Reitsma de vergadering. 
Hij heet iedereen van harte welkom. Hij noemt in het bijzonder Foeke de Wolf die 
voor talrijke initiatieven en activiteiten veel betekend heeft. En ook Age Veldboom 
die net binnenkomt en ons vanavond met zijn verhalen, ondersteund met foto’s en 
voorwerpen, zal onderhouden. Age is een ijsdeskundige bij uitstek maar is ook een 
goed zeiler. Zijn commentaar op TV tijdens het IFKS skûtsjesilen getuigt daarvan.    
 
We hebben een aantal zaterdagen weer hard gewerkt om alles in en om de baan 
weer in orde te brengen. De pomp was kapot zodat we verleden jaar de baan met 
behulp van een trekker en giertank vol moesten pompen. De pomp hadden we uit 
de put gelicht en hij is nu weer opnieuw gewikkeld en gereviseerd. Uitgerust met 
een nieuw vlottersysteem hebben we hem nu weer terug geplaatst.   
 
Het is nu bijna 3 jaar geleden dat we natuurijs hebben gehad. Het wordt onderhand 
weer tijd. Gelukkig telt de provincie nu twee fraaie kunstijsbanen. Thialf is weer zo 
goed als klaar en ook de fraaie Atje Keulen-Deelstra hal in Leeuwarden. Het is een 
eer dat deze hal naar onze Atje is vernoemd. 
 
De ontwikkeling van het Play & Skate Court op Meinga, onder leiding van Gerard 
Frijling, heeft flinke stappen voorwaarts gezet. Wij ondersteunen dit project van 
harte en zien ook mogelijkheden om de skatebaan van een waterlaagje te voorzien 
en zo, als de ijsbaan zelf nog niet open kan, tenminste de jeugd de mogelijkheid te 
bieden om hier alvast te schaatsen.     
 
Met deze woorden besluit Symen zijn opening.  
 
2. Mededelingen en ingekomen stukken. 
Naar aanleiding van de uitslag van het Merkesilen, zoals net gememoreerd in het 
jaarverslag van de lytse club: onze Otto Nakken zeilde inderdaad voor de Y.W.C. 
Maar ook voor ons. Ach, ook in de administratie van Frisia kan wel eens een 
onvolkomenheid sluipen, voegt voorzitter Symen er glimlachend aan toe.  
 
Zoals Johannes de Vries net ook uitgebreid heeft uitgelegd heeft de IJsclub Grouw 
nu ook formeel haar lidmaatschap van de K.N.S.B. opgezegd. En hebben we ons 
ook officieel aangemeld als lid van het Gewest Friesland. Het is nog niet formeel 
bevestigd. Dat komt nog.       
 
Binnengekomen zijn: 

 Een uitnodiging voor de jaarlijkse Gewestelijke Ledenvergadering 15 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 2015. 
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.  Niemand heeft inhoudelijk iets op of aan te merken waarna de 
vergadering met applaus haar instemming met de notulen betoont. 
 
4. Jaarverslag 2015 - 2016. 
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.  
 
Het valt Gerry Kaastra op dat een bedrag ad €11.192,85 waarschijnlijk €11.162,85 
moet zijn. Jouke kijkt snel een en ander na en stelt vast dat er een tikfout in het 
verslag zit. In de boeken staat het goed: €11.192,85 is correct. In een ander bedrag 
zit de tikfout. Verder legt Jouke uit dat de huur voor het weiland van de baan over 
twee jaar na het sluiten van het boekjaar op 30 juni is betaald.  
 
Douwe Visser vraagt of de contributie inderdaad precies 4000,00 is. Ja, antwoordt 
Jouke, het is toevallig maar correct. 
 
Jouke legt verder uit dat de automatische incasso nu beter ging. Alleen de ING 
deed nog een aantal terug boekingen. Met als gevolg extra kosten.  
  
Verder zijn er geen vragen of opmerkingen. Dan geeft Rienk de Jong 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 Freerk Lijstra en Bart v.d Wijk. Rienk de Jong is 
reserve-lid maar trad op omdat Bart v.d Wijk verhinderd was. Freerk treedt nu af en 
Bart blijft nog een jaar aan. Reserve-lid Rienk treedt nu officieel toe. Bauke 
Hooghiemster wordt bereid gevonden om nieuw reserve-lid te worden. 
 
7. Bestuursverkiezing. 
Symen Reitsma en Jan v.d Bosch zijn deze keer aan de beurt van aftreden. Beide 
hebben zich opnieuw verkiesbaar gesteld. Er hebben zich geen tegenkandidaten 
gemeld.  
 



 

Vice-voorzitter Jouke Poortman neemt dan het woord en vraagt de vergadering 
daarom of iedereen kan instemmen met de herbenoeming van voorzitter Symen. 
De aanwezigen beantwoorden zijn vraag met instemmend applaus. Jouke feliciteert 
Symen met zijn herbenoeming. Symen bedankt de vergadering voor het 
uitgesproken vertrouwen.     
 
Jan v.d Bosch schetst de vergadering dat hij in het winterseizoen wel de vrijheid 
neemt om zijn dochter, die in Madrid woont, een aantal weken te bezoeken. Dus 
het kan voorkomen dat hij juist dan niet inzetbaar zal zijn. Maar op voorzitter 
Symen’s vraag of de vergadering ook met zijn herbenoeming kan instemmen wordt 
ook met applaus ingestemd. Gekscherend voegt Bonne Bruinsma er aan toe dat nu 
alle verloven wel zijn ingetrokken. Geen Spanje meer. Jan antwoordt met een 
glimlach dat Bonne er net als zijn baas Piet Paulusma wel vaker naast zit. Waarop 
voorzitter Symen Jan 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.  
 
En 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 bijvoorbeeld.  
 
9. Rondvraag. 

 Yede v.d Veen vraagt of het jaarverslag kan worden voorzien van de bestuur 
samenstelling. Yede bedoelt, zo blijkt, het verslag van de lytse club. In het 
verslag van de grutte club staan alle bestuursleden vermeld.  

 Fre Vogel vraagt of de switch van K.N.S.B. naar Gewest ook financieel voordeel 
oplevert. Dat is het geval. De kosten voor de K.N.S.B. bedragen ongeveer 
€€400,00. Voor het Gewest moet €€125,00 worden betaald. Fre vraagt of in dat 
geval de contributie ook omlaag kan. Het antwoord daarop luidt: nee. Wellicht 
had anders de contributie moeten worden verhoogd.  

 

10. Sluiting. 
Om vijf over half tien sluit voorzitter Symen de vergadering. Graag geeft hij na de 
pauze het woord aan Age Veldboom.   
 
Na het schitterende en enthousiaste verhaal van Age neemt voorzitter Symen nog 
een keer het woord. Hij bedankt Age hartelijk voor zijn gloedvolle betoog. Je hoort 
aan alles dat hij een uitstekend schipper, schaatser en verhalen verteller is.  
 
Dan bedankt hij Jurjen en Geertje de Vries voor opnieuw de prima bediening 
vanavond. Het is fijn te zien dat zij telkens weer bereid zijn dit voor hun rekening te 
nemen. Verder bedankt hij John van Es voor zijn uitstekende maai- en andere 



 

onderhouds- werkzaamheden op en rond de baan. Het ziet er altijd prima uit! Ook 
bedankt hij afscheid nemend collega bestuurslid Rienk Brouwer van de lytse club 
voor de jarenlange uitstekende samenwerking. Rienk was bestuurslid sinds 1984 
en neemt nu na maar liefst 32 jaar afscheid. Collega voorzitter Johannes de Vries 
van de lytse club wenst hij veel sterkte toe voor zijn komende nieuwe knie operatie.  
 
Hij besluit met iedereen te bedanken voor zijn aanwezigheid en inbreng. Neem nog 
een consumptie en voor straks wel thuis!  
  
Oan’t sjen op’e baan! 
 
 
Voorzitter : Symen Reitsma   Secretaris : Arie Gerlofsma  
 


