
Ledenvergadering vrijdag 15 november 2019 in Brasserie “De Grost” te Grosthuizen 
 

Om 20.00 opent de voorzitter, Jacob Wijnker, de vergadering. De opkomst is weergoed er worden 53 leden geteld! 

Jacob heet in het bijzonder Nico Danenberg en Joey Vriend  welkom. Nico gaat na de pauze een presentatie geven over de reis die hij gemaakt 

heeft met zijn trekker met huifkar. Daarna gaat hij zingen en Joey begeleidt hem daarbij. 
 

Mededelingen / Ingekomen stukken 
Er is een uitnodiging binnen gekomen van ijsclub Ursem ivm hun 125 jarig jubileum. Daar zijn bestuursleden op receptie geweest. 
 

Notulen jaarvergadering 2017/2018 

Deze konden op de site gelezen worden en liggen ter inzage. Na de vergadering zal deze ondertekend worden. 

Dirk Zuidland en Bea Jonker constateerden nog wat spelfouten. Deze zullen door Herman verbeterd worden. 

Aan het eind van de avond  werden de ( geschreven) notulen ondertekend door de voorzitter en secretaris. 

 

Jaarverslag seizoen 2018 / 2019 wordt voorgelezen door Klaas Wim Schuffel, de secretaris. 

• Veranderingen omtrent het Gewest Noord-Holland / Utrecht zijn er geweest. 

Hierna vertelt Jacob dat er, voortvloeiend uit de veranderingen, de Baan Vereniging Hoorn ( BVH) is opgericht en wat dat inhoud. De 

BHV is de vervanging van Het Gewest en de Baancommissie. 

• Dit jaar is er geen natuurijs geweest maar er is wel met plezier geschaatst op de ijsbaan “De Westfries”. Het jeugdschaatsen wordt nog 

steeds goed bezocht alhoewel er 10 kinderen minder waren dan het jaar daarvoor. 

• Er is door het bestuur besloten om jeugdleden van andere verenigingen € 5,- extra te laten betalen. Dit als kleine kostenvergoeding die 

we ook voor deze kinderen maken. 

• Vier bestuursleden hebben de cursus verkeersregelaar weer met succes behaald. 

 

De secretaris geeft het woord aan Peter Jonker  
	
Jaarverslag Jeugdschaatsen seizoen 2018-2019 door Peter Jonker 

Deelnemers 43 (incl 4 van Oudendijk) in de leeftijd van 6 tot 12 jaar. 

 

Trainers: 

Jongste groep: Gery van Diepen, geassisteerd door Annemieke Knijn 

Tweede groep: Ivar van der Wiel geassisteerd door dochter Linde 

Derde groep: Wieteke Eijdenberg 

Oudste groep: Linda Wijnker en Suzanne Bakker ( aangezien Linda zwanger is zal geen les meer geven) 

 

12 lessen geschaatst vanaf eind december tot begin maart welke werden afgesloten door de examenproeven op 23 februari en 2 maart. De 

examenproeven werden afgenomen door onze ervaren examencommissie gevormd door diverse leden van het ijsclubbestuur. 

Oudste groep deed in twee verschillende sessies mee aan een shorttrack-bochtentraining op de ijshockeybaan. 

Het seizoen werd afgesloten op 9 maart met de Westfrieslandtocht langs 11 Westfriese dorpen waaronder ook ons eigen Grosthuizen. Tijdens 

deze tocht verzorgden vrijwilligers van onze ijsclub de stempelpost van Grosthuizen en de bemensing van de koek-en-sopie-tent. 

 

Op 10 maart reikten we diploma’s uit  in de Grost. 

4 * diploma 5 

6 * diploma 4 

13 * diploma 3 

9 * diploma 2 

7 * diploma 1 

en 5 * schaatsproef. 

 

Wedstrijd voor Jeugdschaatsers 

Op zaterdag 24 februari mochten Lisanne Ruiter, Anne Schouten, Lotte Kat, Jotte van Diepen, Romy de Boer, Timo Ruiter, Emma van Langen en 

Siem Groot  meedoen namens onze ijsclub aan de Wedstrijd voor Jeugdschaatsers op de 400meter baan van ijsbaan de Westfries. Peter en 

Annemieke zorgden voor de begeleiding. De wedstrijd bestond uit een langebaanwedstrijd over 2*100 meter en een minimarathon over 2, 3 of 4 

ronden. Siem werd eerste op de langebaanwedstrijd voor de jongste groep en Lisanne werd daar vijfde in de middengroep. Bij de Minimarathon 

pakte Siem opnieuw de overwinning en werd Emma derde bij de oudste groep. 
 

• Peter laat een trainersjasje zien waarop achterop een groot logo zit van de ijsclub. Mede door de RABO-actie is dit mogelijk gemaakt. 

• Annemieke Knijn heeft een trainerscursus gedaan op de kosten van de club. Zij is nu een volleerd trainster, gefeliciteerd! 

• Wouter Schouten en Annemieke Knijn hebben een jaar “proef gedraaid” bij de jeugdcommissie.  Zij willen beiden in de commissie 

blijven. 



Hierna krijgt Herman van der Hulst het woord 
 

Toerschaatsen ( dit doen we al 14 jaar!) 

Dit wordt goed bezocht.  Op maandag 20 deelnemers en op vrijdag 9 deelnemers. Op maandag heeft Nico Groen de snelle groep en Herman van 

der Hulst de groep die extra techniek krijgt. Op de vrijdag heeft Annemieke Knijn de taak van Hans Kaljee overgenomen. Hans is gestopt met les 

geven. Hans bedankt! De vrijdag gaat in samenwerking met ijsclub Avenhorn en ijsclub Hoorn. Herman legt uit wat de groepen doen. 

 

Vrij schaatsen voor ijsclubleden georganiseerd door de ijsclubs uit de regio is weer op 2 november gehouden. 

 

De secretaris dankt alle trainers voor hun inzet, en vooral de jeugdcommissie. 

 

Huisvesting. 

Ons gebouw , gedeeld met de Stichting Belangengroep Scharwoude, is ingewijd. De meeste spullen liggen nu in de opslag, zo ook de materialen 

voor het bouwen van een brug. Het contract is door beiden ondertekend. 1/3 deel van het gebouw is voor de SBS, 2/3 van de ijsclub. het contract 

ligt ter inzage. 

 

Rabobank clubkas campagne  

De stemming voor onze club heeft  €500,- euro opgeleverd. Het bestuur heeft bedacht om naar Flevo on Ice te gaan met de jeugdleden.  

De haalbaarheid wordt verder onderzocht. Waarschijnlijk zal een kleine bijdrage nodig zijn. De voorlopige datum hiervoor is 8-2-2020. 

 

Vaststellen jaarstukken door penningmeester Jaap van Diepen. 

Het financieel jaaroverzicht wordt uitgedeeld en besproken door Jaap .Hieruit komt naar voren dat het ledenaantal minder wordt. Ook is een 

kasverschil van € 2,- geconstateerd maar dit bleek een overschrijf-fout, ten gunste van de club 

Over 3 jaar bestaat de club 125 jaar daar wordt al een reservering voor gemaakt. Jaap vraagt of men na wil denken over een ludieke actie. 

. 
Vastellen begroting 
De begroting wordt goedgekeurd door de vergadering. 

 

Verslag kascommissie 

De kascommissie bestond uit , Jeroen van Diepen  ,Bert Bron en  Bea Jonker Otjes 

Jeroen zei dat ze geen onrechtmatigheden hebben kunnen vinden en decharge verlenen. 

 

Vaststellen contributie 

Deze blijft zo, € 5,- voor leden, € 2,- voor donateurs. 

 

Bestuursverkiezing 

Aftredend en herkiesbaar zijn Jacob Wijnker, Peter Jonker, Ivar van de Wiel en Carla Band. 

Allen worden herkozen. 

 

Verkiezing kascommissie 

Jeroen van Diepen wordt bedankt voor de 3 jaar dat hij in de kascommissie heeft  deelgenomen. 

Bertus Bron ( 3e)  , Bea Jonker Otjes ( 2e) en Wouter Schouten (1e) worden, na een oproep,  bijgestaan. door de  reserve 

Dick Smal. 

 

Wedstrijdprogramma en andere activiteiten 

• Peter Jonker geeft nog wat aanvulling bij het jeugdschaatsen.  

• Krijg je nog geen digitale nieuwsbrief? Meld je aan. www.ijsclubscharwoudegrosthuizen.nl 
 

Rondvraag 

Dirk Zuidland 

• Wil weten of er genoeg verkeersregelaars  zijn. We hebben er 5 en dat is voldoende. 

• Wil weten of er vrijwilligers zijn voor het bouwen van de brug. Dit zal t.z.t via de nieuwsbrief gevraagd worden. 

Annemieke Knijn dankt het Bestuur voor het mogen volgen van de trainerscursus. 

Wouter Schouten merkt op dat er 8-2-2020’s avonds Bingo is bij Elena. Leuke afsluiting van de dag! 

Annie Provoost maakt Peter attent op “de vroege vogels” actie van Flevo on Ice. Peter gaat hier achteraan. Hij had zelf ook al contact met Flevo 

on Ice opgenomen. 

Lucy Davidse zou het leuk vinden dat er bij sneeuw een lichtjestocht georganiseerd wordt.. 

Margaret Smal vraagt of er een Facebook-pagina kan komen waar alle info van de ijsclub op staat. Peter en Wouter hebben een facebookpagina 

(ijsclub Scharwoude/Grosthuizen) geopend. Peter vraagt of iemand deze zou willen beheren. Hierop komt geen reactie. Misschien een app met 

info? 



Peter Jonker vult nog aan dat de jeugdleden van Oudendijk ook bij Flevo on Ice aanwezig zullen zijn. 

Jacob Wijnker vraagt nogmaals tips aan te geven voor het 125 jarig jubileum dan kan er op tijd actie worden ondernomen. 

Siebe Davidse geeft tips over het plaatsen van de brug en een goede onderdoorgang. Jacob vraagt zich af of de ijsclub wel iets blijvends 

mag plaatsen. 

 

Om 20.59 uur sluit de voorzitter de vergadering. 

 

Na het “borreltje van de ijsclub” kwam Nico Danenberg , uit Grosthuizen,  vertellen over zijn trektocht door Europa met zijn trekker en Huifkar. 

Nico vertelde eerst dat hij 32 jaar eigenaar geweest is van “Swaf”. De ziekte van zijn broer en alle regelgeving vanuit de Overheid was de reden 

dat hij de zaak verkocht heeft en wilde gaan reizen door Europa. Hij reisde van het voorjaar tot in het najaar. Nu staat zijn trekker met huifkar in 

Porto en in het voorjaar gaat hij weer verder trekken. Overdag reed hij met zijn trekker en ’s avonds nodigde hij mensen in zijn huifkar uit en zong 

liedjes voor ze waarna ze een singeltje konden kopen. Dennis van der Geest heeft nog een tijdje met hem mee gereisd voor zijn programma “SBS 

6 op bezoek bij vrije geesten”.  
Joey Vriend, sing- en songwriter, schreef liedjes.  Nico zong en Joey speelde gitaar. Zo ook vanavond na Nico zijn verhaal. Nico en Joey werden 

bedankt voor hun bijdrage en kregen uit handen van de voorzitter een bon van “De Grost”.  

 

Hierna was het  tijd om te gaan KIENEN. 

 

 


