Notulen 149e Jaarvergadering
IJsvereniging Bedum
Datum: 9 december 2019
Aanwezig: zie presentielijst (in de bijlage)
Afwezig (met kennisgeving): Peter van Dijk, Chris Slager, Anno Loonstra, Jacob
Roorda, Richard Buurlage
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Opening
Gerard Woudsma opent het overleg en heet de ereleden speciaal welkom. Gerard
geeft aan dat Tonnie het water op de baan heeft gelaten, dus het wachten is op
vorst. We nemen een moment stilte voor de mensen die ons zijn ontvallen: Willy
Langeland en Rienk Zwerver.
2. Notulen Jaarvergadering 10 december 2018
In de notulen staat dat het de 149e jaarvergadering is, dit moet de 148e zijn. Dit zal
aangepast worden. De notulen worden vastgesteld. Linda wordt bedankt voor het
verslag.
3. Verslag Kascommissie + benoeming nieuw lid
Lilian West en Harry van der Berg hebben de kascontrole gedaan. Lilian verlaat de
kascommissie en Jacob Roorda neemt haar plek in. Harry geeft aan dat ze de
boeken in hebben gezien en alles er keurig uitziet. Decharge wordt verleend. Harm
Schipper wordt reserve voor de kascommissie.
4. Verslag Penningmeester
Johan neemt het woord mbt het jaarverslag, die op de tafels ligt en inzichtelijk is.
Johan licht het verslag toe en geeft aan dat het gaat om gebruikelijke baten en
lasten. Johan geeft verder aan dat de belastingen wat hoger zijn uitgevallen. Er loopt
nog een bezwaar hiertegen. Het jaarverslag wordt vastgesteld. Johan wordt bedankt
door de voorzitter.
5. Bestuursverkiezing
Periodiek treden af Johan Kuiters en Tonnie van der Werf. Er hebben zich geen
kandidaten gemeld en de heren hebben aangegeven graag door te willen voor een
volgende vier jaar. De leden stemmen hiermee in.
6. Contributie aanpassing
We verhogen de contributie dit jaar niet. Iedereen is akkoord :).

7. Jubileum 150-jaar
Er is al enige tijd een jubileumcommissie die aan de slag is met het 150 jarige
bestaan van de ijsbaan. Jolanda geeft een toelichting van het plan (zie hieronder).
Hieronder een opsomming van de vragen/opmerkingen die er nav de presentatie
komen:
● Harm Schipper geeft zich direct op als vrijwilliger.
● Han Paul geeft aan dat de ijsclub graag wil ondersteunen bij het
schoolschaatsen.
● Jan Mulder vraagt of er ook een receptie komt. Jolanda geeft aan dat er een
stampotbuffet gaat komen, we zullen deze vraag zeker nog meenemen om te
kijken wat we voorafgaand aan het buffet kunnen organiseren.
● Verder wordt er gevraagd naar de kosten. Jolanda geeft aan dat het tussen
de 17.000 en 20.000 euro gaat kosten. Het bestuur heeft ingestemd met
17.500 euro.
● Familie Groendijk vraagt naar de afmetingen van de baan. Dit is 10 bij 20 en
Gertjan/Nico vroegt naar de mogelijkheden voor koek en zopie. Ook dit zal er
komen. Er wordt zoveel mogelijk gewerkt met de lokale bedrijven.
● Er komen verder nog suggesties voor subsidies (leefbaarheidsfonds van de
NAM en de Culturele Commissie worden genoemd).

8. Verslag Trainingsclub
De club bestaat 135 jaar. Er zijn op dit moment 6 trainers verbonden aan de club en
de club heeft een positieve balans. Er zijn 65 leden die elke woensdagavond trainen.
Volgende week rijdt de club in nieuwe kleding en ze hebben afscheid genomen van
Eldorado als sponsor met een bedankje met een foto in de krant. Coupon hebben ze
gevonden als nieuwe hoofdsponsor naast Mourits Staalbedrijf. De club heeft een
nieuw logo, na overleg met de ijsvereniging, en de kleding is in een Bedums-jasje
gegoten. De club gaat op naar de 150-jaar. Gerard bedankt Han Paul voor de
toelichting en wenst de club veel schaatsplezier toe!
9. Mededelingen
- Er kan weer vrij geschaatst worden in Kardinge. Data en tijden: 28 december 17-19
en 22 februari 16-18u. Iedereen kan gratis schaatsen bij het laten zien van zijn/haar
lidmaatschapsbewijs van de ijsbaan Bedum.
- 9 november zijn er 24 leden van de ijsvereniging Bedum geweest. Andries vraagt
voor 28 december of er twee stempelaars zijn die als vrijwilliger op willen treden.
Klaas en Nico melden zich aan. Tonnie zal een jas voor beide heren regelen.
10. Rondvraag
Gerard geeft aan dat de financiële gegevens niet mogen blijven liggen op de tafel, dit
op verzoek van de penningmeester.
Klaas Groendijk vraagt hoe het is afgelopen met het voorstel van Nico. Gerard geeft
aan dat het schoolgebouw er af zal gaan en er zijn nieuwe ontwikkelingen met het
gebied. Het bestuur is al enige tijd in overleg met Nationale Coordinator Groningen
en Gemeente ‘t Hogeland om te kijken naar de mogelijkheden voor het plaatsen van
zorgunits op de plek van de school. De plannen van Nico zullen meegenomen

worden in de toekomstvisie van de ijsbaan.
Lilian dankt het bestuur voor de inzet en dat er ook activiteit blijft aan de andere kant
van Bedum en niet alleen bij het voetbalveld.
Jan Mulder heeft een cadeau van 150 jaar oud, het zijn twee kasboekjes. Met een
prachtig verhaal schenkt Jan de boekjes aan het bestuur. Het verhaal is te vinden in
bijlage II.
11. Sluiting
Gerard sluit het overleg om precies 21.00u.

Bijlage I: Presentielijst

Bijlage II: Verhaal Jan Mulder - Kasboekjes

