Verslag van de Jaarvergadering van IJsclub Grouw op dinsdag 6 november 2018 in de
kantine op sportcomplex ‘Meinga’.

Aanwezig zijn 40 leden, inclusief 7 bestuursleden.
1. Opening.
Om vijf over half negen opent voorzitter Symen Reitsma met enkele hamerslagen de
vergadering. Hij heet iedereen van harte welkom. In het bijzonder erelid Bauke de Jong. En
ook natuurlijk Henk Kroes, de wel bekende oud-ijsmeester en oud-voorzitter van de Elfsteden
vereniging. Hij zal ons na afloop van de beide vergaderingen een buitengewoon interessant
verhaal vertellen over vele aspecten van ijs. ‘Blij dat jullie allemaal het donkere pad gevonden
hebben!’ roept Symen. Hiermee met een kwinkslag refererend aan de treurige situatie waarin
de Gemeente al jaren volhard met het niet in orde maken van de straatverlichting.
Het laatste jaar is er veel gebeurd, zo gaat Symen verder. De beide ijsclubs en de kaatsclub
zijn nu nog maar de enige bewoners van Meinga. Alle lusten en lasten zijn nu uitsluitend voor
hen beide. Dat trekt een te zware wissel op ons. Op deze manier gaan we er per saldo
telkens iets op achteruit. Daarom zijn we ook blij met de komst van het Play & Skate Court.
Hopelijk krijgen we hiermee een nieuwe bewoner die meedoet in de exploitatie.
Met de aanleg van het PSC is ook de entree gewijzigd. Er is een nieuw toegangshek gekomen,
het pad is omgelegd en de bosjes rij is aan het begin flink uitgedund.
Ook op sportief vlak is er veel gebeurd in het dorp. Wat te denken van de wereldtitels van
Rixt v.d Horst en de fraaie bronzen WK medaille van Laila v.d Meer, de dochter van collega
bestuurslid Hette v.d Meer. Geweldig!
Gewoonlijk staat bij de jaarvergadering de baan al onder water. Nu staat er nog geen
druppel water op de baan. Bij de aanleg van het PSC is veel afgegraven grond over de ijsbaan
uitgereden, geëgaliseerd en ingezaaid met gras. Nu het met rond 17 graden nog record warm
is hebben we er voor gekozen om het gras nog wat verder te laten ontkiemen. Voordat alles
echt onder water komt te staan.
Afgelopen winter konden we gelukkig de baan toch nog een paar dagen openstellen. Het hield
zeker niet over. Eerst beperkt open alleen voor kinderen en wat later voor iedereen maar
helaas nooit de volledige baan. Gelukkig konden we niettemin toch een paar keer een groot
publiek verwelkomen. Piet Paulusma voorspelt een strenge winter met misschien wel -20 in
februari. En ook veel sneeuw. Maar daar weten we oplossingen voor. ‘Met Bauke als adviseur’,
zegt Symen met een knipoog richting Bauke de Jong. We hopen maar dat we komend jaar
toch weer wat sterker ijs zullen beleven als in de afgelopen jaren.
Met deze woorden besluit Symen zijn opening.

2. Mededelingen en ingekomen stukken.
Er is bericht van verhindering binnen gekomen van Klaas de Boer.
Binnengekomen zijn:
• Een uitnodiging voor de jaarlijkse Gewestelijke Ledenvergadering op 20 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 2017.
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 2017 - 2018.
Secretaris Arie Gerlofsma leest volgens traditie het jaarverslag voor. Er zijn geen op of
aanmerkingen waarop de vergadering met applaus instemt met het jaarverslag.
5. en 6. Jaarverslag penningmeester, verslag kascommissie en benoeming kascommissie.
Nu de beide ijsclubs hebben besloten nog maar één kas aan te houden is ook besloten dat in
de eerste vergadering van deze avond het financieel verslag zal worden behandeld. Op die
manier kunnen de beide penningmeesters Jouke Poortman en Jildou Hotsma om beurten het
financieel verslag presenteren.
Dit jaar was Foar It Jonge Folkje het eerst aan de beurt en dus heeft penningmeester
Jildou Hotsma het financieel verslag al behandeld.
Voor het gemak zij ook op deze plaats vastgelegd dat de éne kascommissie bestond uit
Rienk de Jong en Bauke Hooghiemster. Bauke had als reserve in 2017 al een keer opgetreden
omdat Bart v.d Wijk verhinderd was. In 2017 trad Bart formeel af en trad Bauke formeel
toe. Met als reserve Bonne Bruinsma. Nu vandaag zou Rienk horen af te treden en Bauke
nog een jaar horen te blijven. Maar, zo blijkt, Bart en Bauke hebben nu de kas gecontroleerd.
Enige verwarring mogelijk ontstaan doordat Bart twee jaar achter elkaar verhinderd was.
Nu is afgesproken dat Bauke nu aftreedt en Bart nog een jaar blijft. Reserve Bonne treedt
nu officieel toe. Gerrit v.d Meer wordt bereid gevonden om nieuw reserve-lid te worden.
7. Bestuursverkiezing.
Otto Nakken en Arie Gerlofsma 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 Otto en Arie beide met hun herbenoeming.
8. Wedstrijdprogramma.
Uiteraard begint het allemaal met voldoende sterk ijs. Maar als het kan organiseren we
graag een FK Supersprint (100 en 300 meter) voor Junioren B jongens en meisjes. En in
tweede instantie de FK B-junioren Langebaan jongens en meisjes. Hiervoor hebben we ons
weer aangemeld bij het Gewest.
Voor de eigen leden willen we, als het mogelijk is, een ledenrijderij organiseren. 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. We gaan liever voor
schaatsen dan voor ludieke evenementen als bijv. ringsteken, priksleeën, curling of strijkijzer
gooien.
9. Rondvraag.
• Gerard Frijling en Henk Postma lezen een verklaring en betoog voor met betrekking tot
de gebeurtenissen rond PSC. Zij stellen o.a:
o De ijsclubs zouden in 2016 een bijdrage van €5000,00 hebben beloofd.
o Het PSC is een multifunctionele voorziening; een aanvulling; het treedt niet in de
plaats van bestaande voorzieningen
o De Gemeente is eigenaar van het PSC; de stichting PSC heeft als enige doel het
realiseren van het PSC. Als dat gerealiseerd is, is de stichting klaar en wordt hij
opgeheven. Dan wordt de Gemeente beheerder
Voorzitter Symen, secretaris Arie en penningmeester Jouke weerspreken hun uitspraken
en herhalen nog eens dat in termen van een substantieel bedrag een bijdrage is beloofd
en alleen als aan een aantal voorwaarden is voldaan. Zoals het aanstellen van een PSC
bestuur met duidelijk belegde taken en verantwoordelijkheden en deelnemen in de Meinga
exploitatie structuur. Dus lusten en lasten met elkaar delen. Op een gegeven moment
besluit voorzitter Symen de discussie af te sluiten. In deze entourage heeft iedereen
zich nu voldoende kunnen uiten.
• Yede v.d Veen vraagt of het Play & Skate Court ook een niet-Engelse naam kan krijgen.
Dat vindt hij mooier dan deze volledig Engelse naam.
• Johannes de Vries is blij dat er een accommodatie bij komt. Speciaal voor de jeugd. Hij
laat weten dat het Gewest 3 december 2019 haar 100 jarig bestaan viert. Dan komt er
zeker een gezellige avond.
10. Sluiting.
Het is nu hoog tijd voor Henk Kroes zo stelt voorzitter Symen vast. Hij bedankt alvast
Jurjen en Geertje de Vries voor de prima bediening vanavond. Het is geweldig dat zij telkens
weer bereid zijn dit voor hun rekening te nemen. Verder bedankt hij John van Es voor zijn
uitstekende schoonmaak- en andere onderhouds-werkzaamheden in de kantine en op en
rond de baan. Het is altijd dik in orde!

Hij besluit met iedereen te bedanken voor zijn aanwezigheid en inbreng. Om twintig over
negen sluit voorzitter Symen de vergadering. Graag geeft hij na de pauze het woord aan
Henk Kroes voor zijn verhaal met woord en beeld over diverse aspecten van ijs. Met zijn
ruime ervaring rond de Elfstedentocht is hij een expert die veel weet te vertellen over
temperatuur, vorst, ijsgroei, ijssterkte, ijssoorten, transplantatie, klûnen en nog veel meer.
Oan’t sjen op’e baan!
Voorzitter: Symen Reitsma

Secretaris: Arie Gerlofsma

