
 

Jaarverslag 2019 - 2020. 
 
Grou, november 2020. 
 
Helaas konden we ook dit seizoen niet van een poos ijs genieten. Er was maar amper enige 
vorst en de baan raakte hooguit aan de randen een ietsje bevroren.   
 
Begin november begonnen we weer op de gebruikelijke wijze. De palen werden geplaatst, de 
greppels schoon gemaakt en de matten gelegd. En natuurlijk werden alle acties rond het vol 
pompen van de baan uitgevoerd.  
 
In november en december stelde de winter nog weinig voor. Een paar keer vorst aan de grond 
maar niet meer. Half december vroor het een paar dagen 2 tot 3 graden en viel er een keer 2 
cm sneeuw.   
 
Qua vorst was januari niet vermeldenswaard. Opvallend waren de zware stormen Ciara en 
Dennis die ons teisterden. In het weekend van 8 en 9 januari bracht Ciara ons met windkracht 
9 á 10 veel regen en veel schade. Alle voetbal bijvoorbeeld, ook het betaalde, werd afgelast. Een 
week later overviel Dennis ons. Iets minder heftig maar toch veel schade zoals een bij Wirdum 
van de weg gewaaide RMO. Op zondag viel er maar liefst 40 mm regen! 
    
Februari liet ook geen vorst zien. Nota bene in maart werd het nog relatief koud. In de week van 
16 maart, toen Nederland voor het eerst door Corona massaal thuis ging werken, nestelde zich 
een hogedrukgebied boven Scandinavië en ging er een schrale oostenwind waaien. Het werd 
zonnig maar koud onder een staalblauwe lucht. Meer dan een week vroor het ’s nachts een paar 
graden. Op rustig water ontstond zowaar een vliesje ijs. Dit weer had in hartje winter 
gegarandeerd strenge vorst betekend!  
 
Zo kwam het dit jaar helaas weer niet tot ijspret op de baan.                                 
 
Afgezien van (het gebrek aan) vorst en ijs werd en wordt alles dit jaar natuurlijk volledig 
overheerst door het Corona virus. De eerste signalen omtrent de ziekte kwamen medio 
december uit China maar werden toen nog niet serieus genomen in West-Europa. Maar het ging 
door en sloeg via besmettingshaarden in wintersportplaatsen in Italië en Oostenrijk en het 
carnaval in Zuid-Nederland ook hier keihard toe. Vanaf maandag 16 maart bijvoorbeeld begon 
voor velen het uitsluitend thuis werken. Sindsdien worstelen we in golven met de gevolgen en is 
het o.a niet toegestaan om met te veel mensen te dicht bij elkaar te komen. Met als ingrijpend 
gevolg dat we in geen enkele samenstelling bij elkaar konden en kunnen komen. Alle onderlinge, 
gezamenlijke of leden vergaderingen konden helaas niet plaats vinden. Dus ook geen 
traditionele leden jaarvergadering die, naast een gezellige avond met 30 à 40 leden, ook 
statutair dient om (financiële) verantwoording af te leggen. We zullen hier in klein gezelschap, 
tezamen met de verleden jaar benoemde kascommissie, invulling aan geven.                   
       
Op 28 november hebben beide ijsclubs een eerste contact gehad met het PSC bestuur. Het 
was een goed gesprek wat met name ging over hoe in diverse (ijs)situaties te handelen en waar 



 

mogelijk samen te werken. Het PSC is vooralsnog niet van plan deel te nemen in de exploitatie 
van Meinga. De toegezegde flinke financiële bijdrage is nog niet overgemaakt. Het PSC kon nog 
niet een bestedingsdoel aangeven.  
      
Op 3 december vierde de Bond van IJsclubs (het Gewest Fryslân) zijn 100-jarig bestaan. Het 
jubileum werd gevierd in het Thialf stadion middels o.a een rondgang langs diverse kleine 
sketches die diverse markante gebeurtenissen uit de geschiedenis uitbeeldden. Ook gaf 
Hedman Bijlsma een lezing over de historie. Hoogtepunt was een bijzonder humoristische 
jubileumspeech van oud-voorzitter Wim Anker. Een delegatie van het bestuur was aanwezig en 
beleefde aan het geheel een aangename avond.      
 
Zoals in het verslag van verleden jaar weergegeven is het Sportcentrum voornemens haar 
werkzaamheden te beëindigen. In diverse gesprekken, onderling, met andere verenigingen en met 
het Sportcentrum is dit, met uitwisseling van elkaars voorkeuren en meningen over o.a 
onderhoud en resterend vermogen, besproken. De belangrijkste uitkomst was dat zeer 
waarschijnlijk een nieuwe Beheerscommissie als opvolger van het Sportcentrum zal ontstaan. 
Met vertegenwoordigers uit alle leden clubs. De volgende stap is dat we deze uitkomst weer 
met alle veld leden clubs zullen bespreken en dan tot een unaniem standpunt zullen komen. 
Afgezien van enige communicatie over aangepaste statuten en uitvoeren en betalen van 
(achterstallig) onderhoud is dit door Corona nog niet van de grond gekomen.       
 
Mede gerelateerd aan het voorgenomen einde van het Sportcentrum zijn er initiatieven 
genomen om het nodige (achterstallig) onderhoud aan de Meinga kantine op te pakken. 
Klusbedrijf Gerard Jonker heeft in eerste instantie het nodige plaat houtwerk vervangen. Dit 
nieuwe materiaal moest natuurlijk in de verf worden gezet en zo is het plan opgevat om de hele 
kantine een schilderbeurt te geven. In september was het zover en heeft een in omvang 
variërende groep vrijwilligers bestaande uit ijsclub en kaatsclub (bestuurs) leden, met 
(coördinerende) hulp van vakman Harm Feenstra, in ruim een week (hele dagen!) alles 
geschuurd, geplamuurd en in de grondverf en lakverf gezet. Bovendien zijn kapotte regenpijpen 
vervangen en de ramen voorzien van deugdelijk sluitwerk. Het resultaat mag gezien worden! 
Voorwaar een mooie prestatie! 
 
Bijzondere dank verdient onze vaste vrijwilliger John van Es. Naast het contant innen van 
contributie verzorgt John ook het schoon maken van de kantine en houdt hij zich bezig met 
maaien en onkruidvrij houden van hekken en grondstroken rond de baan.         
 
Helaas bereikten ons afgelopen jaar ook een tweetal trieste berichten: op 27 Juni overleed Lina 
van den Berg - Koster, weduwe van Pieter van den Berg. Zij werd 77 jaar.		Pieter en Lina zorgden 
destijds jarenlang voor het aan de deur incasseren van de jaarcontributie. Een grote 
inspanning telkens weer waar wij hen beide zeer dankbaar voor zijn. Door Corona vond de 
uitvaart plaats in besloten kring.	Namens de beide ijsclubs is een condoleance kaart gestuurd.	 
 
Op 4 augustus overleed Douwe de Vries. Hij werd maar 59 jaar. Douwe was vaak één van de 
vaste vrijwilligers die veel en lang werk verrichtten in en aan de Meinga kantine. Wij denken met 



 

waardering en genoegen terug aan zijn grote inzet.	Ook zijn uitvaart vond door Corona plaats in 
besloten kring. Namens de beide ijsclubs is ook naar zijn familie een kaart gestuurd.   
 
Als gevolg van Corona werd er jammer genoeg ook geen Grouster merke gevierd. En dus werd er 
ook geen Sportcentrum-zeilrace gehouden. Daarom op deze plek niet de gebruikelijk weergave 
van de resultaten van onze vertegenwoordigers.   
 
Met deze woorden besluit ik dit jaarverslag, 
 
 
De voorzitter,    De secretaris, 
 
 
 
 
 
 
(Symen Reitsma)   (Arie Gerlofsma) 
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