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1).Opening 
Voorzitter Adries Bosman opent om 20.04 uur de 144e jaarvergadering. De voorzitter heet iedereen 
van harte welkom. In het bijzonder dhr. Hoek van de KNSB en de ereleden dhr. Wieringa en dhr. van 
Dijk. Het verheugt de voorzitter om de zaal vol te zien en hij hoopt op een geanimeerde 
vergadering. Punt 2 wordt iets opgeschoven, we beginnen met punt 1a. 
 
1a) Afscheid Jan Mulder 
Na 40 jaar nemen we afscheid van Jan Mulder als bestuurslid. Jan zal als vrijwilliger actief blijven 
voor de ijsbaan. De voorzitter houdt een kort praatje en bedankt Jan voor de jaren dat hij in het 
bestuur heeft gezeten. Hij krijgt uit handen van de voorzitter en de penningmeester een oorkonde en 
een beeldje. Zijn vrouw krijgt een bos bloemen voor alle uren dat ze Jan heeft moeten missen. 
Hieronder een korte samenvatting, gevolgd door woorden van Cees Hoek van de KNSB en Jan zelf. 

 
Voorzitter (Andries Bosman) 
Het wordt geen zwaar afscheid, want Jan blijft als vrijwilliger actief binnen het bestuur. In 
1974 werd Jan Mulder gekozen in het bestuur (na het overleiden van Jan 
Haakmansecretaris). In de daarop volgende bestuursvergadering nam Jan het secretariaat 
op zich en heeft dat maar liefst 32 jaar volgehouden. Op 11 december 2006 gaf hij het 
secretariaat over aan Caroline van der Werf. Jan heeft veel hoogtepunten meegemaakt. Zo 
gingen ze in 1975 schaatsen met ca. 300 kinderen op de ijsbaan in Stadspark. Ook heeft hij 
de verhuizing van de ijsbaan meegemaakt, het gewestelijke kampioenschap 
langebaanschaatsen en het 125 jarig jubileum. Jan wordt bedankt voor alles wat hij gedaan 
heeft voor de ijsbaan en hij wordt benoemd tot erelid! 
 
Cees Hoek (KNSB Gewest Groningen) 
Cees Hoek van de KNSB bedankt Andries voor de uitnodiging. Cees geeft aan dat 40 jaar 
bij een club geweldig is, maar uniek is het niet. Jan geeft zelf aan dat het bij ons wel 
bijzonder is, aangezien er nog niemand eerder 40 jaar in het bestuur heeft gezeten. Jan 
krijgt van dhr. Hoek de Gewestelijke Speld uitgereikt (de echte spelden zijn op. Jan krijgt 
eerst een symbolische speld en de echte volgt nog). 

 
Jan Mulder 

 Jan bedankt allereerst zijn vrouw, waarmee hij aanstaande donderdag 50 jaar getrouwd is. 
 Verder geeft hij aan een geweldige tijd te hebben gehad. Van Punch tot bijna overleden 

door van de spoorbrug te vallen. Van oude ijsbaan tot stukken uit oude notulenboeken. Van 
de Jan Mulderboom tot muurverf tijdens de verloting. Van snoepen met Corry Poelma tot 
zitten op kroketten. Hij bedankt het bestuur, wenst ze veel succes voor de toekomst en zijn 
taak zit er op. 

 
2).Notulen vorige vergadering (10 december 2013) 
Zowel inhoudelijk als tekstueel zijn er geen op- of aanmerkingen. De notulen worden goedgekeurd. 
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3).Verslag Kascommissie + benoeming nieuw lid kascommissie 
Johan Hartsema neemt het woord. Hij is samen met Bauke Dijkstra bij de penningmeester geweest. 
Alles was prima voor elkaar. Decharge wordt verleend. Wel heeft dhr. Hartsema een vraag. “Is het 
bestuur verantwoordelijk voor de gelden die binnen de trainingsgroep rond gaan?” De voorzitter 
geeft aan dat de club een eigen bestuur heeft, dus daar ligt de verantwoordelijkheid. Mocht het uit 
de “klauwen” lopen dan is ook de ijsvereniging verantwoordelijk. Het voorstel van de voorzitter is om 
even de reactie van de trainingsgroep af te wachten. De voorzitter bedankt dhr. Hartsema. 
Bauke Dijkstra is aftredend. Dhr. Hartsema en dhr. Sterenberg vertegenwoordigen de kascommissie 
het aankomende jaar. Als reserve wordt Jan Beuker aangewezen, die akkoord gaat. 
 
4).Verslag Penningmeester 
De penningmeester licht het financiële overzicht toe. De voorzitter bedankt de penningmeester 
nadat er geen vragen zijn. 
 
5).Bestuursverkiezing 
Periodiek treden af mw. L. Stiekema en dhr. P. Langeland. Beide zijn herkiesbaar. Er zijn geen 
tegenkandidaten, dus blijven bij het bestuur trouw. Dhr. J. Mulder is aftredend en niet herkiesbaar. 
Dhr. B. Dijkstra neemt zijn plaats in. Er zijn verder geen tegenkandidaten genoemd, dus bij acclamatie 
worden mw. L. Stiekema en dhr. P. Langeland herkozen. 
 
6).Contributie aanpassing 
De contributie wordt niet aangepast. 
 
7).Verslag trainingsclub 
Jan Bakker neemt het woord en geeft aan dat de ledenstop gehandhaafd blijft. Er zijn 70 leden op 
dit moment. Financieel draait de club goed. Theka is als bestuurslid gestopt en haar plek is 
ingenomen door Grietje Tolner. De trainingsgroep is geheel afhankelijk van de ijsvereniging. Er komt 
een vraag over ongevallen en Jan geeft aan dat ze verzekerd zijn hiervoor (Univé). Jan stelt voor dat 
het goed zou zijn als de ijsbaan eens met de trainingsclub om de tafel gaat. De verplichting is dat de 
leden van de trainingsclub lid zouden zijn van de ijsvereniging. Dit is verwaterd. De voorzitter 
bedankt Jan Bakker voor zijn inbreng en er zal een afspraak gemaakt worden. 
 
8).Mededelingen 

 De Oudejaarsborrel is op 31 december van 16.00 tot 18.00 uur. Leden zijn van harte welkom. 

 Op 27 december is er vrij schaatsen in Kardinge voor leden van ijsverenigingen. Het is van 
 16.00 tot 18.30 uur. Iedereen kan zelfstandig die kant op en op vertoon van je ledenkaart kan 
 je naar binnen. 

 Tonnie wordt bedankt voor het initiatief wat hij heeft genomen mbt de aanbouw (materiaal)  
van de kantine. Iedereen die meegewerkt heeft, wordt ook heel erg bedankt! 
 

9). Rondvraag 
Nico heeft contact gehad met Ability voor een schaftkeet. Als er één vrij komt wordt hij gebeld. In dat 
geval zal hij het doorgeven aan Tonnie. 
 
10).Sluiting. 
Om 21.10 uur wordt de vergadering gesloten. De traditionele verloting zal na de pauze plaatsvinden 
en daarna is het weer klaverjas-tijd! 
 


