
 

 

Verslag van de Jaarvergadering van IJsclub Grouw op dinsdag 12 november 2019 in de 
kantine op sportcomplex ‘Meinga’. 

 
Aanwezig zijn 34 leden, inclusief 7 bestuursleden.  
 
1. Opening. 
Om vijf over acht opent voorzitter Symen Reitsma met enkele hamerslagen de vergadering. 
Hij heet iedereen van harte welkom. In het bijzonder erelid Bauke de Jong. En natuurlijk ook 
onze spreker van vanavond, de heer Sytse Prins van het Gewest Fryslân, die echter nog niet 
aanwezig is. Hij zal ons na afloop van de beide vergaderingen een interessant en enthousiast 
verhaal vertellen over schaats beleid, selecties, trainingen en resultaten binnen het Gewest 
Fryslân.  
 
Zaterdag 2 november waren we al begonnen de baan onder water te zetten en prompt hing 
maandag het Fries Dagblad aan de telefoon, zo vertelt Symen. Met de vraag: ‘Wat doen 
jullie zo vroeg?’. ‘Wel’, zo antwoordde Symen, ‘wij hebben vaste ritmes en tradities en zijn 
bovendien enthousiast! Dus zodra het kan gaat de baan onder water’. De krant vond het 
maar bijzonder en beloofde een foto te plaatsen. Nu maar hopen dat er ook ijs komt. En dat 
we kampioenschappen kunnen houden! 
 
Het Play & Skate Court is nu klaar. We zien er naar uit om samen met het PSC-bestuur ook 
op de PSC-baan met ijs te kunnen proefdraaien. En zo al binnen luttele dagen voor de jeugd 
schaatsijs te kunnen realiseren.    
 
Symen verzucht dat het tegenwoordig de tijd van de wetenschappers is. Nu gaat het weer 
over stikstof en PFAS. Als dat bij aanvang van de bouw van het PSC ook het geval was 
geweest was er geen enkele schop de grond ingegaan! Er wordt zelfs een max. 100 km 
maatregel ingesteld. De overheid wordt slachtoffer van zijn eigen beleid!    
 
Over beleid gesproken: we moeten blijven strijden tegen een nieuw kanaal naar Drachten. 
Eerst rond 30 miljoen besteden aan natuur e.d. en dan toch weer denken aan een kanaal 
door dezelfde natuur. Dwaas. Het blijft een conflict tussen watersport en beroepsvaart.  
 
‘Tot slot’, zegt Symen, ‘wil ik graag nog even kwijt dat ons Thialf afgelopen 18 maart 
uitgeroepen is tot ‘excellente’ ijshal. Iets om trots op te zijn!’.                
 
Met deze woorden besluit Symen zijn opening.  
 
2. Mededelingen en ingekomen stukken. 
Voor de feitelijke mededelingen memoreert Symen het overlijden van oud-bestuurslid en Lid 
van verdienste Piet Haanstra en van onze oud-vrijwilliger Pieter v.d Berg. Beide mannen 
hebben zich vele jaren ingespannen voor de ijsclub. Voorzitter Symen memoreert hun 
verdiensten en vraagt de vergadering staande één minuut stilte in acht te nemen.  



 

 
Dan zijn er de volgende mededelingen: 
• 3 december a.s viert het Gewest Fryslân zijn 100-jarig bestaan. Met een feestavond in 

Thialf. Alle leden ijsclubs hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen. Ook wij zullen 
aanwezig zijn. 

• We spreken onze waardering uit voor mede-Grouster Marwin Talsma die nu binnen Team 
Frysk successen boekt.  

 
Binnengekomen zijn: 
• Een uitnodiging voor de jaarlijkse Gewestelijke Ledenvergadering op 19 november a.s. in 

de Elfstedenhal in Leeuwarden 
• 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 2018. 
De notulen stonden van tevoren 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 2018 - 2019. 
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. Jaarverslag penningmeester en verslag 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 is de IJsclub Grouw het eerst aan de beurt en dus behandelt penningmeester Jouke 
Poortman nu het financieel verslag. Hij geeft uitleg bij het al uitgereikte financieel overzicht.   
 
Klaas de Boer stelt een vraag over het begin en eind saldo. Hoe passen de vermelde 
banksaldo’s hierin? Jouke legt uit dat nu de kassen van beide clubs zijn samen gegaan we 
wel de banksaldo’s van de afzonderlijke en gezamenlijke clubs willen vermelden.    
 
Douwe Visser vraagt hoe de post ‘Ophef spaarrk.regiobank’ in het overzicht past? Jouke legt 
uit dat dit te maken heeft met het opheffen van een spaarrekening bij de Regiobank. Er 
ontstaat nu een uitgebreide en helaas onplezierige discussie tussen de beide mannen over 
het wel of niet correct zijn van deze post. Voorzitter Symen stelt voor nu eerst de discussie 



 

te beëindigen en later samen nog een keer de cijfers door te nemen. Maar de discussie gaat 
door waarop voorzitter Symen de woordenwisseling afbreekt. Helaas zonder 
overeenstemming.     
 
Dan krijgt Bauke de Jong van de kascommissie het woord. Hij vertelt dat de kascommissie 
in hun ogen voldoende tijd had om de niet al te complexe boekhouding door te nemen. Alles 
bleek in orde te zijn. Hij stelt de vergadering daarom voor de penningmeester décharge te 
verlenen. De vergadering ondersteunt dit voorstel met applaus.  
 
6. Benoeming kascommissie. 
De kascommissie bestond feitelijk uit Bart v.d Wijk en Bonne Bruinsma. Gerrit v.d Meer was 
reserve. Bart v.d Wijk was verhinderd waarop penningmeester Jouke Gerrit v.d Meer benaderde. 
Bonne Bruinsma gaf aan, toen hij door Jouke benaderd werd, niet bereid te zijn om één uur voor 
de vergadering te komen voor de feitelijke kascontrole. Daarop heeft Jouke Bauke de Jong 
gevraagd om in plaats van Bonne samen met Gerrit de kas door te nemen.  
 
Bonne legt uit dat hij deze kascontrole taak te belangrijk acht om in het tijdsbestek 
onmiddellijk voor de feitelijke vergadering uit te voeren. Hij vindt een tijdstip een aantal dagen 
eerder beter op zijn plaats. Penningmeester Jouke wenst niettemin vast te houden aan de 
gewoonte om de controle onmiddellijk voor de vergadering te doen. Jarenlange ervaring wijst uit 
dat het ook kan op dit moment in dit tijdbestek.         
 
Gerrit v.d Meer en Bauke de Jong vormen nu de kascommissie. Klaas de Boer wordt bereid 
gevonden om nieuw reserve-lid te worden. Zijn benoeming wordt met applaus begroet.  
 
7. Bestuursverkiezing. 
Henk v.d Werf is deze keer aan de beurt van aftreden. Hij heeft zich opnieuw verkiesbaar 
gesteld. Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld.  
 
Voorzitter Symen vraagt de vergadering of iedereen kan instemmen met zijn herbenoeming. 
De aanwezigen beantwoorden zijn vraag met instemmend applaus. Symen feliciteert Henk 
met zijn 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. 
• Yede v.d Veen geeft aan dat het hem dwars zit dat er onenigheid is ontstaan over de 

financiën. Kan dit niet met wat meer duidelijkheid uit de weg worden geholpen? 
Voorzitter Symen voelt met hem mee maar kan op dit moment niet inschatten of dit 
soelaas zal bieden.     

• Bonne Bruinsma beschouwt het als een dictaat dat de penningmeester alleen maar een 
uur voor aanvang van de vergadering de kascontrole wil doen plaats vinden. Dicky 
Jellema stemt met Bonne in. Voorzitter Symen ziet geen bezwaar dat penningmeester 
Jouke aan deze al jarenlange vaste gewoonte vasthoudt. Bauke Hooghiemster beaamt 
dat de controle in dat ene uurtje heel goed te doen is. 

• Jouke Poortman is ontstemd en denkt dat hij zijn functie beschikbaar zal stellen. Hij 
voelt zich onheus bejegend. Voorzitter Symen schrikt van deze woorden en houdt een 
gloedvol betoog om Jouke zijn kwaliteiten te benadrukken. Hij hoopt dat Jouke op zijn 
woorden terugkomt.                

 
10. Sluiting. 
Na deze tumultueuze kwestie in de vergadering besluit voorzitter Symen dat het nu toch 
tijd wordt voor de vergadering van Foar It Jonge Folkje. Hij bedankt alvast John van Es voor 
de prima bediening vanavond. En voor zijn uitstekende schoonmaak- en andere onderhouds-
werkzaamheden in de kantine en op en rond de baan gedurende het hele jaar. En natuurlijk 
voor zijn inspanningen met betrekking tot het ophalen van contributie.     
 
Hij besluit met iedereen te bedanken voor zijn aanwezigheid en inbreng. Om twintig voor 
negen sluit voorzitter Symen de vergadering. Graag geeft hij na de pauze het woord aan 
voorzitter Evert Wind van Foar It Jonge Folkje en daarna aan Sytse Prins voor zijn 
presentatie over het Gewestelijk schaatsgebeuren.     
  
Oan’t sjen op’e baan! 
 
 
Voorzitter: Symen Reitsma   Secretaris: Arie Gerlofsma  
 


