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Notulen van de jaarvergadering van de ijsclub ‘Foar It Jonge Folkje’ gehouden op dinsdag 6 

november 2018, in de kantine op sportcomplex ‘Meinga’. 

 

Aanwezig het bestuur: Evert Wind, Jan Hylkema, Jildou Hotsma, Jentsje Hofstra, Jentsje 

Kooistra, Hette v.d. Meer en Reinder de Vries. 

Leden: Symen Reitsma, Arie Gerlofsma, Jouke Poortman, Jan v.d. Bosch, Frank Bouman, 

Otto Nakken, Henk v.d. Werf, Gerry Kaastra, Simon Kaastra, Anneke de Vries,Jan 

Smittenberg, Miebeth Kingma Boltjes, Ron Schipper, Henk Postma, Sije v.d. Meulen, Gerben 

-Jildert de Vries, Freerk Leistra, Gerrit v.d. Meer, Ypéus Oostenbrug, Dick Jellema, Jan 

Jansen, Gerard Frijling, Walter Miedema, Bauke Hooghiemster, Bauke de Jong, Rienk de 

Jong, Yede v.d. Veen, Bart v.d. Wijk, Johannes de Vries, Rienk Brouwer, Douwe Visser en 

Hinke Volbeda. 

Gastspreker: Henk Kroes. 

Afwezig met kennisgeving: Klaas de Boer. 

Totaal aanwezig: 40 personen. 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 

 

1. Opening. 
- Om even na acht uur heet voorzitter Evert Wind alle aanwezigen hartelijk welkom. Een 

speciaal woord van welkom is er voor de ereleden Douwe Visser en Rienk Brouwer en 

erevoorzitter Johannes de Vries. We hopen op een goede vergadering. Ook onze gastspreker 

voor vanavond de heer Henk Kroes, oud voorzitter en voormalig ijsmeester van de Vereniging 

De Friesche Elf Steden, wordt speciaal welkom geheten. Hij zal ons van alles over het ijs uit 

de doeken doen.  

De afgelopen winter stelde niet veel voor, maar begin maart kon het toch nog even. Het was 

precies in de schoolvakantie, dus jong en oud kon nog mooi ‘in streekje sette’. We gaan er 

van uit, dat we de in komende winter wat langer kunnen schaatsen. Als we Piet mogen 

geloven, dan belooft het wat. Want: In december sneeuw en ijs. / In januari dooi. / In februari 

dikke winter met nachtvorst tot - 20°.  

Voor de winter komt er nieuwe beglazing in de kantine. (Thermopane). Jouke is de project-

leider van deze klus. Hij heeft aangegeven, als de nieuwe ramen er in zitten, dat de kachel dan 

niet meer aan hoeft. 

Zoals de meesten al hebben gezien, komt er een prachtige accommodatie bij op Meinga. Dit is 

ook een mooi initiatief voor de schaatssport. In de vergadering van de ‘Grutte Club’ staat de 

P&SC op de agenda.. 

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 op  dinsdag 20 november in Bowlingcentrum ’t Haske in Joure. 

Aanvang 20,00 uur. 

c. Een uitnodiging voor de opening van de P&SC op zaterdag 17 november om 10.30 uur. 
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d. 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. 

 

3. Notulen jaarvergadering 7 november 2017.  
- 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 2017 – 2018. 

- Secretaris Jan Hylkema leest het jaarverslag voor en er zijn op de vraag van de voorzitter 

geen reacties, waarna onder applaus het verslag onveranderd wordt goedgekeurd. 

 

5. Verslag penningmeester en verslag kascommissie. 
a. Sinds vorig jaar is er een nieuwe situatie ontstaan. We hebben nu met beide ijsclubs nog 

één gezamenlijke bankrekening. Dit i.v.m. de kosten. Daarnaast heeft iedere club een 

spaarrekening. Alle rekeningen worden door Jouke Poortman betaald, de beheerder van de 

gezamenlijke rekening.  

b. In de gezamenlijke bestuursvergadering is afgesproken, dat in de vergadering van de club 

die begint, het verslag van de penningmeester aan de orde komt. In dit geval in de 

vergadering van ijsclub ‘FIJF’. Volgend jaar in de vergadering van de ijsclub ‘Grouw’. 

c. Penningmeester Jildou Hotsma heeft het financiële overzicht uitgedeeld. 

d. Freerk Leistra vindt de huur van het gebouw zo hoog. Omdat Jouke Poortman er beter in 

zit, antwoordt hij, dat dat komt vanwege een gebroken boekjaar. Vorig jaar hebben we minder 

betaald en nu dus meer. Verder waren er geen opmerkingen. 

e. Bauke Hooghiemster verklaart als kascommissielid, dat er geen onvolkomenheden zijn 

ontdekt en dat het er goed uitziet. Hij stelt voor om de penningmeester décharge te verlenen. 

Wat door de vergadering met applaus wordt bevestigd.  

 

6. Benoeming kascommissie. 

- Bauke Hooghiemster wordt voor zijn inzet bedankt. Naast de commissieleden voor volgend 

jaar, Rienk de Jong en Bonne Bruinsma, wordt Gerrit v.d. Meer bereid gevonden om als 

reserve te worden genoteerd. Waarvoor onze dank. 

 

7. Bestuursverkiezing. Aftredend en herkiesbaar: Hette van der Meer. 
- Op de vraag van de voorzitter aan de vergadering, wat men vindt van herverkiezing, wordt 

met een spontaan applaus gereageerd. Hette bedankt voor je bereidwilligheid en je inzet en 

de vergadering bedankt voor het vertrouwen. 

 

8. Bespreking wedstrijdprogramma 2018 – 2019. 
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. Het zou mooi zijn, als 

deze kampioenschappen weer eens zouden kunnen worden gehouden. 

 

9. Rondvraag. 
- Als laatste maakt Evert op een ludieke wijze gebruik van de rondvraag. Als opvolger van 

Johannes kreeg hij verleden jaar ook de ijsclubjas van Johannes. Maar Evert paste er wel 
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twee keer in en daarom heeft hij besloten om de jas terug te geven aan onze erevoorzitter. Dit 

houdt wel verplichtingen in, want er wordt verwacht, dat Johannes bij wedstrijden ook 

aanwezig zal zijn in zijn ijsclubjas. Dat zal geen probleem worden, want Johannes zal zo veel 

mogelijk bij de activiteiten aanwezig zijn. Evert gaat binnenkort samen met Jildou, die ook 

een te grote jas heeft, want gekregen van Rienk Brouwer,  om een nieuwe ijsclubjas uit. 

 

10. Sluiting.    
- Deze vergadering is supersnel en goed verlopen en om 20.25 uur kan Evert iedereen 

bedanken voor zijn / haar inbreng en aanwezigheid en wenst hij ons allen nog een prettige 

voortzetting met onze gastspreker Henk Kroes. 

 

 

Jan Hylkema. 

 

12 november 2018. 

 

 

 

Henk Kroes had een mooi verhaal over ijs in al zijn facetten. Hij toonde dit vooral met 

beelden van Elfstedenkaarten van verschillende jaren, waarop de ijsdikten en knelpunten 

vermeld stonden. Daarnaast had hij statistische beelden van het temperatuurverloop van de 

jaren dat er Elfstedentochten waren of net niet. Ook werd getoond, wat er zoal wordt gedaan 

om de ijsvorming op zwakke plekken te bevorderen. Het was een heel interessant verhaal, wat 

iedereen met aandacht volgde. Na zo’n drie kwartier was het meeste wel gezegd en kon de 

voorzitter van de Grutte Club, Symen Reitsma Henk Kroes bedanken voor zijn mooie 

onderhoudende lezing. Met een mand vol proviand en een kleine onkostenvergoeding is Kroes 

huiswaarts gekeerd. Het was een mooie afsluiting van ons beider vergaderingen. 

 

 


