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IJsvereniging Bedum
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Aanwezig
Afwezig
Notulist

1).

: 9 december 2013
: Zie presentielijst
: Chris Slager, Jan Bakker, Johan Kruiger,
: Jolanda

Opening
Voorzitter Adries Bosman opent om 20.07 de 143e jaarvergadering.
Ereleden Peter van Dijk en Peter Wierenga komen beide later.
Afgemeld: Herman bos en Johan Kruijger
Van 27 december 2012 tot 7 januari 2013 heeft er ijs gelegen op de ijsbaan. Volgens de
weerprofeet uit Bedum mogen we dit jaar een strenge winter verwachten.

2).

Notulen vorige vergadering (10 december 2012)
Zowel inhoudelijk als tekstueel zijn er geen op- of aanmerkingen.

3).

Verslag Kascommissie + benoeming nieuw lid kascommissie
Klaas Pheiffer en Bauke Dijkstra hebben de kascontrole gedaan bij Caroline. Decharge wordt
verleend en de penningmeester wordt bedankt voor de gedane werkzaamheden.

4).

Verslag Penningmeester
We hebben een goed jaar gedraaid. Caroline licht het financiële overzicht toe. Er zijn geen
vragen van de aanwezig leden. Andries bedankt de penningmeester.

5).

Bestuursverkiezing
Periodiek treden af mw. J. Langeland en dhr. A.N.T. van der Werf. Beiden zijn herkiesbaar. Er
zijn geen namen van tegenkandidaten binnengekomen. Bij acclamatie worden beide herkozen.

6).

Contributie aanpassing
Er zal dit jaar geen contributie aanpassing gedaan worden.

7).

Verslag trainingsclub
De trainingsclub heeft een goed jaar achter de rug. De sponsor heeft zijn contract verlengd
(wel op bezuinigende basis). Er zijn 70 leden en er is een ledenstop ingesteld (groepen
worden te groot, jacks zijn op). De uitzondering is dat mensen die in de gemeente Bedum
wonen wel lid kunnen worden. De trainingen worden erg goed bezocht. Er zijn vier trainers in
dienst. De plannen voor dit seizoen zijn om naast het trainen naar Flevonice te gaan en na dit
jaar wordt er weer een lustrum gevierd. Dit in het kader van het 30-jarige bestaan van de
trainingsclub.

8).

Mededelingen
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Kascommissie:
Klaas Pheiffer treedt af en wordt bedankt voor de gedane werkzaamheden. Bauke Dijkstra en
Johan Hartsema zullen volgend jaar de kascommissie zijn. Arend Sterenberg wordt vrijwillig
aangewezen door de voorzitter (als reserve).

1

•

•
•
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Gertjan & Nico Groendijk zijn naar de Olympische Spelen in Zuid Korea geweest.
Nico won 2x brons en Gertjan 2x goud en 1x brons. In maart is het NK en de mannen
zijn alweer druk in training.
We hebben een nieuwe veegmachine gekocht, een echte Stiga die een forse duit kost.
Een andere investering is een aanbouw bij de kantine. We willen wat meer ruimte om
materiaal op te slaan. Tonnie heeft hier bouwtekeningen voor gemaakt. Het zit nu in
de molen bij de gemeente. Verwachting is dat het voor het einde van het jaar rond zal
zijn met de gemeente.
Van de Fam. de Boer (ter Laan) hebben wij tafels en stoelen gekregen (zgan) voor de
kantine en hier zijn we erg blij mee.

Rondvraag
• Koenders wil het bestuur bedanken voor de bloemen richting zijn vrouw.
• Nico vond het erg gezellig tijdens de oudejaarsborrel. Hij zal om kwart voor 4
aanwezig zijn als vrijwilliger voor de Oudejaarsborrel dit jaar en ook voor de
marathon 4-daagse wil hij zich opgeven als vrijwilliger.
• Bauke Dijkstra vraag naar het contact met de KNSB. Komen wij nog op de kalender
voor? Andries licht toe dat gezien de relatie met de KNSB er zeker mogelijkheden zijn
om wedstrijden te organiseren.
• Willy Langeland vraagt zich af wat de huur inhoudt op het financiële overzicht.
Caroline licht dit toe.
• Sylvia Gorter is kunstschaatscoach en ze merkt dat er veel behoefte is aan
kunstschaatsles. Als er iets van schoolschaatsen is dan kunnen we Sylvia bellen.
• Sylvia Gorter geeft verder aan dat schoonrijden op de lijst voor nationaal erfgoed
komt. De vraag is of er belangstelling is voor schoonrijden. We zullen dit op de
website aankondigen en tegen de tijd dat er ijs ligt zullen we kijken of er belangstellig
is
Sluiting.
Andries bedankt iedereen die zich het afgelopen jaar heeft ingezet voor de IJsvereniging en
sluit de vergadering.
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