
Notulen 150e Jaarvergadering
IJsvereniging Bedum

Datum: 13 december 2022
Aanwezig: presentielijst is op te vragen
Afwezig (met kennisgeving): Anno Loonstra, Harm Schipper,

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Opening
Peter van Dijk opent de 150e jaarvergadering. Vanwege de halve finale van het WK
voetbal zijn er 18 aanwezigen. Het is drie jaar geleden dat we een jaarvergadering
hebben gehad en inmiddels hebben we het 150-jarig jubileum achter de rug. Spijtig
dat we een reünie niet hebben kunnen vieren, zoals we dat gepland hadden,
vanwege Corona.

We hebben in 2021 wel de ijsbaan open gehad en voor de jeugd toch een
Elfstedentocht kunnen organiseren. Ook hebben we het NOS en SBS6 gehaald. Met
het 150-jarige bestaan hebben we een kunstwerk onthult in klein commitee en hier
zijn oud bestuursleden bij aanwezig geweest.

Voor dit jaar ziet het er vrij goed uit wat betreft de vorst. De ijsbaan ligt dicht en het
zou mooi zijn als we deze week nog open kunnen. We hebben de ijsbaan wat
vlakker gemaakt voor de winter. Het is geëgaliseerd en geploegd. Er ligt zo’n 20 cm
water op en inmiddels ligt er 3 cm. ijs in.

2. Notulen Jaarvergadering 9 december 2019 (2 corona-jaren)
De notulen worden goedgekeurd en zijn de vinden op de website van de ijsbaan
Bedum. Mw. West geeft aan dat er een presentielijst op de website staat. Deze zal
verwijderd worden.

3. Verslag Kascommissie + benoeming nieuw lid
Harry van der Berg en Jacob Roorda hebben de kascontrole gedaan.
Harry van der Berg geeft aan dat alles correct is afgesloten en het saldo klopt.
Decharge wordt verleend aan de penningmeester. Jacob Roorda zal samen met Han
Paul Westing de kascontrole verrichten. Als reserve wordt Gerrit Dollenkamp
aangewezen door de voorzitter.

4. Verslag Penningmeester
Johan Kuiters geeft aan dat er een controle is geweest over drie jaren. Johan deelt
het financiële jaarverslag (van de afgelopen 3 jaren) en licht het toe. Het jaarverslag
is uiteraard op te vragen en kan toegelicht worden door de penningmeester.

http://www.ijsbaanbedum.nl/wp-content/uploads/2019/12/Notulen-149e-Jaarvergadering-.pdf


Er komt een vraag of wij als vereniging vrijgesteld zijn van omzetbelasting. Dit blijkt
het geval te zijn volgens de penningmeester.

5. Bestuursverkiezing
Linda Stiekema heeft te kennen gegeven te willen stoppen. Andries Bosman heeft
zich herkiesbaar gesteld. Andries geeft aan dat hij vandaag 54 jaar getrouwd is en al
langer in het bestuur zit. Gefeliciteerd Andries!

Verder zijn in Corona tijd Caroline Kuiper en Gerard Woudsma uit het bestuur
gegaan, hiervoor zijn Jan Roelf Wiersum en Willem van der Ark in het bestuur
gekomen. De afgelopen twee jaren hebben ze al meegedraaid in het bestuur. De
aanwezigen zijn het eens dat Willem en Jan Roelf het bestuur komen versterken.
Mw. Lilian West heeft te kennen gegeven dat ze graag in het bestuur wil, echter is de
vacature die we in eerste instantie hadden opgevuld door Caroline Kuiper, die te
kennis heeft gegeven toch tijdelijk in het bestuur te blijven.

Er wordt daarna stil gestaan bij het afscheid van Linda Stiekema. Ze wordt bedankt
met een bos bloemen en een bon.

6. Contributie aanpassing
We verhogen de contributie dit jaar niet. Iedereen is akkoord :).

7. Verslag Trainingsclub
Han Paul geeft een toelichting en het jaarverslag zit in de bijlage.

8. Mededelingen

Vrijwilligers Noorderrondritten Onderdendam (Tonnie). Wij hebben ons
aangemeld om het ijs te onderhouden voor de Noorderrondrit in
Onderdendam, omdat Onderdendam geen ijsvereniging heeft. Tonnie heeft
15 vrijwilligers nodig. Hij heeft al een aantal, maar wil er graag wat mensen bij
hebben. Arend Sterenberg, Hans van der Velde hebben zich al aangemeld.
Jacob Roorda, Harry van der Berg en Klaas Groendijk melden zich nog
vrijwillig aan. Tonnie denkt dat hij met deze mensen een heel eind gaat
komen en bedankt de mensen!
Vrij schaatsen Kardinge op 7 januari en 11 maart. Info staat op de website.
Schoolschaatsen - Als ijsbaan Bedum willen we het schoolschaatsen graag
stimuleren en daarom geven we scholen 50% subsidie. Scholen zijn hiervan
op de hoogte gesteld en er hebben twee scholen te kennen gegeven gebruik
te willen maken van deze mogelijkheid.
Nico Groendijk vraagt hoe het zit met de bankjes qua onderhoud. Tonnie geeft
aan dat de meeste banken nog goed zijn. Arend en de familie Groendijk willen
graag helpen hierbij mocht er iets mee moeten gebeuren. Verder wil Nico
graag helpen achter de bar met afwassen!



9. Sluiting
We sluiten af met de traditionele verloting gevolgd door klaverjassen.


