
 

 

IJsvereniging Bedum, Notulen 147e Jaarvergadering 

 
Datum: 27 november 2017 

Aanwezig: Zie presentielijst 

Afwezig: - 

Notulist: Jolanda Langeland 

 

 

 

1).Opening 

Andries opent voor de laatste keer, als voorzitters de vergadering met de woorden “Wie binn’n al 

zes minuutn over tiet”. Andries heet iedereen van harte welkom en in het bijzonder de ereleden 

Peter van Dijk, Arie Wierenga en Jan Mulder.  

 

2).Notulen vorige vergadering (28 november 2016) 

Arend Sterenberg is met een t. De secretaris zal het aanpassen.  

De notulen worden verder goedgekeurd 

 

Na de notulen is er aandacht voor aftredend voorzitter Andries Bosman. Hij blijft wel in het bestuur, 

maar zal het voorzitters-stokje overdragen aan Peter van Dijk. Andries krijgt een beeldje van een 

schaatser met een bos bloemen.  

 

Cees Hoek van het KNSB Groningen heeft daarnaast aandacht voor Henk van den Berg die meer dan 

40 jaar in het bestuur heeft gezeten. Hij krijgt een speld en een oorkonde. Ook geeft Cees de 

beloofde speld aan Jan Mulder (de spelden waren twee jaar geleden op).  

 

 



3).Verslag Kascommissie + benoeming nieuw lid kascommissie. 

De kascommissie is bij Caroline langs geweest. Alles zag er keurig uit en decharge wordt verleend. 

Jan Beuker is aftredend, Frank Admiraal en mevr. L. West blijven in de kascommissie. Harry van der 

Berg wordt als vrijwilliger aangewezen. 

 

4).Verslag Penningmeester 

Het verslag ligt op de tafels. Saldo (datum) zal Caroline nog aanpassen. Er zijn verder geen vragen.  

 

5).Bestuursverkiezing 

Periodiek treden af Linda Stiekema en Chris Slager. Beide zijn herkiesbaar. Er hebben zich geen 

tegenkandidaten gemeld. Linda en Chris blijven in het bestuur.  

 

Aftredend en niet herkiesbaar zijn Henk van den Berg en Peter Langeland. Ze worden in het zonnetje 

gezet en bedankt voor hun inzet en betrokkenheid. Henk krijgt tevens de titel erelid van de 

IJsvereniging Bedum met de daarbij behorende oorkonde. Het bestuur heeft Johan Kuiters en Peter 

van Dijk voorgesteld als nieuwe leden en aangezien er geen tegenkandidaten zijn is iedereen 

hiermee akkoord.  Peter van Dijk zal het stokje van Andries overnemen en Johan Kuiters zal de taak 

als Penningmeester van Caroline overnemen.  

 

6).Contributie aanpassing 

De contributie zal dit jaar niet aangepast worden. Dit nieuws wordt ontvangen met applaus. 

 

7).Verslag trainingsclub door Jan Bakker 

Jan Bakker doet een kort verslag. Er zijn 72 betalende leden. Het penningmeesterschap van Herman 

Bos (20 jaar penningmeester geweest) is overgenomen door Sipke Holkes. In totaal zijn er zes 

trainers betrokken bij de Trainingsgroep en Eldorado blijft sponsor van de trainingsjacks. De 

contributie is wel met 5 euro omhoog gegaan, aangezien het saldo wat was gedaald.  

 

8).Mededelingen 

● Vrij schaatsen voor leden van natuurijsverenigingen is op zaterdag 23 december van 

18.00-20.30 uur en 17 februari 18.00-20.00 uur. Check altijd nog even KNSB Groningen voor 

evt. wijzigingen of check onze social media.  

● Het water staat nog niet op de baan. Het bestuur heeft ervoor gekozen om lang te wachten 

met het water op de baan, zodat het water niet warm wordt en het gras niet te hoog kan 

groeien.  

 

9). Rondvraag 

● Dhr. van der Kamp heeft gelezen in de krant dat de ijsvereniging ook nevenactiviteiten heeft. 

Het gaat over een ooievaar en of het nog wat opbrengt? 

https://www.knsbgroningen.nl/


● Frank Admiraal kon de datum van de jaarvergadering niet op de website of op Social Media 

vinden.  

● Jan Mulder geeft aan dat er voorstellen zijn van dhr. van der Velde over een mogelijk strand. 

Het bestuur is hier niet van op de hoogte.  

 

10). Sluiting. 

Andries sluit de vergadering en na een korte pauze start Jaap Nienhuis met een lezing over zijn 

jeugd, de elfstedentocht en zijn prachtige ervaringen. Hij wordt na afloop bedankt met een flesje, 

een sigaartje en een bosje bloemen.  

 

 

 


