Verslag van de Jaarvergadering van IJsclub ‘Grouw’ op dinsdag 7 november 2017 in de
kantine op sportcomplex ‘Meinga’.

Aanwezig zijn 31 leden, inclusief 6 bestuursleden.
1. Opening.
Om klokslag 8 uur opent voorzitter Symen Reitsma met een ferme hamerslag de
vergadering. Hij heet iedereen van harte welkom. Blij dat jullie er allemaal zijn! De koffie
staat klaar maar het traditionele stukje oranjekoek komt straks nog, geeft hij glimlachend
aan. Ook een speciaal welkom voor onze spreker vanavond, de heer Dirk Plugboer en zijn
assistent Hans Langedijk, die ons straks zal vertellen over schaatsen, priksleeën en wat al
niet meer door de tijd heen. Hij heeft al vele oude schaatsen, sleeën en vele andere
attributen uitgestald.
Dan staat hij stil bij het plotselinge overlijden van oud-bestuurslid Bertus Breeuwsma op 22
januari j.l. Hij memoreert dat Bertus vanaf 1971 tot 1985 14 jaar lang achtereenvolgens 4 jaar
secretaris, 8 jaar lid en 2 jaar voorzitter was. Ook daarna was hij altijd nog actief in de kantine
als de baan open was. Ook bij wedstrijden en andere activiteiten konden wij altijd een beroep op
hem doen. Wij verliezen in hem een betrokken en gewaardeerd vrijwilliger. Bertus werd 74 jaar.
Hij vraagt de vergadering staande een ogenblik stilte in acht te nemen.
Elk jaar is het weer spannend om te zien of we weer voldoende ijs zullen krijgen, vertelt
Symen. Daarom zijn we heel blij dat we afgelopen winter toch weer een paar dagen open
konden. Er was enig risico, vandaar dat het in eerste instantie alleen voor de kinderen kon.
Al met al duurde het maar 21#2 dag maar op de vrijdagavond was het druk met meer dan
100 man publiek. En ongeveer 30 nieuwe leden. Dit gaf een heel tevreden gevoel.
Afgelopen weekend was net weer het NK Afstanden in Thialf. Echt weer genieten, vindt
Symen. Wat is deze prachtige baan toch een aanwinst.
Blij zijn we ook met de voortgang van het Play & Skate Court hier op Meinga. Symen
complimenteert Gerard Frijling en zijn ploeg. Indrukwekkend wat ze al bereikt hebben. We
hopen dat ook de laatste financiële gaten gedicht zullen worden en dat de PSC vereniging
als volwaardige partner mee zal gaan draaien in het Meinga gebeuren. Wat zou het mooi zijn
als het mogelijk zou zijn om de skatebaan van een dun 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.
Ook een fraaie aanwinst is het nieuwe electronische ‘Welkom in Grou’ bord bij de Sporthal.
De aankondiging van onze jaarvergaderingen stond er ook al op.
Tot slot memoreert Symen nog een keer de woorden van Piet Paulusma. ‘We komme fêst op
redens’ heeft hij voorspeld. Nota bene vanochtend waren de autoruiten voor het eerst
bevroren. Laten we hopen dat hij gelijk krijgt.

Met deze woorden besluit Symen zijn opening.
2. Mededelingen en ingekomen stukken.
Er is bericht van verhindering binnen gekomen van Bart v.d Wijk, Gerard Frijling en
bestuurslid Henk v.d Werf. Juist vandaag werd Henk’s eerste kleinkind Hugo geboren.
Natuurlijk een hele goede reden om niet aanwezig te kunnen zijn.
Binnengekomen zijn:
• Een uitnodiging voor de jaarlijkse Gewestelijke Ledenvergadering op 21 november a.s. in ’t
Haske in Joure
• Enkele berichten van het Gewest
• Een aantal E-mails en verslagen van het Sportcentrum.
• Enkele stukken van de Gemeente
• Enkele ledenmutaties.
• Diverse brochures en folders.
Al deze stukken zijn tijdens de vergadering niet in detail genoemd.
3. Notulen jaarvergadering 2016.
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 2016 - 2017.
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. Hij legt uit dat in de loop van het boekjaar de beide
clubs hebben besloten om hun financiële administraties bij elkaar te voegen en zo de aparte
kassen plus de gezamenlijke kas in één kas samen te voegen. Hiermee konden een aantal
bankrekeningen worden beëindigd. Dit levert een aanzienlijke besparing op de kosten die de
bank voor elke afzonderlijke bankrekening in rekening brengt.
Daarom was er nu voor de eerste keer ook maar één kascommissie, Rienk de Jong en Bauke
Hooghiemster, actief om de financiën te controleren. Yede v.d Veen, die deel uit maakte van
de andere kascommisie, geeft aan dat hij om deze reden dan ook graag even op de hoogte
was gebracht. Jildou Hotsma, penningmeester van de Lytse club, vertelt dat ze Yede
geprobeerd heeft te bellen, geen gehoor kreeg en toen de voicemail heeft ingesproken. Yede
blijkt dit helaas niet te hebben opgemerkt.
Douwe Visser vraagt waarom er dan in het overzicht toch nog cijfers voor een afzonderlijke
club zijn opgenomen. Dat komt doordat de boekhoudingen in de loop van het boekjaar zijn

samengevoegd. De cijfers van voor de samenvoeging zijn daarom nog apart weergegeven.
Volgend jaar zal dat dus niet meer het geval zijn.
Verder zijn er geen vragen of opmerkingen. Dan vertelt Rienk de Jong van de kascommissie
dat ze lang bezig zijn geweest maar dat alles weer helemaal correct was. 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 Bart v.d Wijk en Rienk de Jong. Bauke Hooghiemster is
reserve-lid maar trad op omdat Bart v.d Wijk verhinderd was. Bart treedt treedt nu af en
Rienk blijft nog een jaar aan. Reserve-lid Bauke treedt nu officieel toe. Bonne Bruinsma
wordt bereid gevonden om nieuw reserve-lid te worden.
7. Bestuursverkiezing.
Jouke Poortman en Frank Bouman zijn deze keer aan de beurt van aftreden. Beide mannen
hebben zich opnieuw verkiesbaar gesteld. Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld.
Voorzitter Symen vraagt de vergadering dan of iedereen kan instemmen met de
herbenoeming van beide bestuursleden. De aanwezigen beantwoorden zijn vraag met
instemmend applaus. Symen feliciteert Jouke en Frank beide met hun 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 Junioren B jongens en meisjes. 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 willen we, als het mogelijk is, een ledenrijderij organiseren. En wat zou het
mooi zijn om een wedstrijd ‘belslidejeien’ te kunnen houden. Dat liever nog dan een andere,
meer ludieke, wedstrijd. Zoals bijv. ringsteken, priksleeën, curling of strijkijzer gooien.
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. Die staat ook vermeld, antwoordt secretaris Arie Gerlofsma. Dan heeft
Yede zich vergist, zo blijkt.
10. Sluiting.
Voorzitter Symen stelt vast dat we mooi op tijd al aan de sluiting toe zijn.
Zoals de aanwezigen bij hun komst vast al hebben gezien is er vanavond al water en licht op
de baan. Maar ook veel gras! We houden al een maand de vinger aan de pols om nog een keer

te maaien maar het weer is daarvoor te slecht geweest. Maaien had misschien nog gekund
maar met groot materieel het gras afvoeren was echt niet mogelijk.
Dan bedankt hij alvast Jurjen en Geertje de Vries voor 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-, schoonmaak- en andere onderhoudswerkzaamheden in de kantine, op en rond de baan. Het ziet er altijd prima uit!
Hij besluit met iedereen te bedanken voor zijn aanwezigheid en inbreng. Om vijf over half
negen sluit voorzitter Symen de vergadering. Graag geeft hij na de pauze het woord aan de ‘
lytse club’ voor hun vergadering.
Oan’t sjen op’e baan!

Voorzitter : Symen Reitsma

Secretaris : Arie Gerlofsma

