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Voorwoord  
 
Voor u ligt het jaarverslag van IJsclub Otweg over het seizoen 2020-2021. Het verslag- en 
boekjaar loopt van 1 april 2020 t/m 31 maart 2021. Dit jaarverslag is opgesteld als 
vervangend document voor de gebruikelijk te houden jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.  
 
De algemene ledenvergadering stond oorspronkelijk gepland op 12 mei 2021. Wij hebben als 
bestuur gemeend uit oogpunt van gezondheidsoverwegingen (het Corona virus) ook dit jaar 
geen ledenvergadering in de gebruikelijke vergadervorm te houden.  
 

 
 
 
Daarvoor in de plaats dit ‘digitale’ jaarverslag, wat verspreid zal worden onder de actieve 
trainingsgroepsleden (schaats-, inline-skate- en fietsgroepen). Ook wordt het jaarverslag op 
de website www.ijsclubotweg.nl geplaatst en er zal over worden gecommuniceerd via onze 
social media kanalen.  

Procedure en inspraak 

Verspreiding van dit jaarverslag zal in de 2e week van juni 2021 plaatsvinden, daarna is het 
tot 15 juli a.s. mogelijk om over dit jaarverslag vragen te stellen of opmerkingen te plaatsen. 
Reacties kunnen worden ingestuurd aan het secretariaat via e-mailadres 
info@ijsclubotwegweg.nl of het postadres: IJsclub Otweg, t.a.v. secretariaat, Appelgaarde 
65, 2771 PM te Boskoop.   
 
Uiterlijk 1 augustus 2021 zullen alle gestelde vragen persoonlijk worden beantwoord. Direct 
hierna wordt het (eventueel aangepaste) jaarverslag 2020-2021 en bijbehorende cijfers op de 
website gepubliceerd en als goedgekeurd worden beschouwd.  
 
Wij verklaren als bestuur dat dit document goed weergeeft hoe de vereniging er op dit 
moment voor staat en ook weergeeft welke activiteiten er het afgelopen jaar hebben 
plaatsgevonden.  
 
 
De foto’s in dit jaarverslag zijn ter beschikking gesteld door diverse IJsclub Otweg leden, waarvoor dank.  
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1. Van de voorzitter 
 
Onverwachte gebeurtenissen zijn vaak het mooist. Zo ook de 
plotseling strenge maar korte vorstperiode deze winter. De 
corona-omstandigheden vroegen om improvisatie. Aan de 
hand van KNSB protocol “verantwoord sporten NOC*NSF’ zijn 
wij als bestuur tijdig met de gemeente Alphen aan den Rijn in 
contact getreden.  
Met als uiteindelijk positief resultaat, dat we groen licht kregen 
om woensdag 11 februari onze deuren te openen!  
 
Na een aantal nachtelijke uren door onze trouwe vrijwillige ijsmakers lag er weer een 
schitterende ijsvloer, zowel op de binnen- als de buitenbaan. Het resultaat van dit alles: vijf 
dagen natuurijs, 253 nieuwe leden, 1.800 bezoekers en lachende gezichten. Ondanks de 
gebroken nachten van onze ijsmakers en alle coronavoorzorgsmaatregelen een heel voldaan 
gevoel.  

Dit zijn de momenten waar we het allemaal voor doen! Namens het bestuur, nogmaals dank 
aan eenieder die zijn of haar bijdrage heeft verleend.  

 

 
Op De Uithof was het door alle Corona maatregelen passen en 
meten. Met veel moeite en enthousiasme is het schaatsen voor de 
pupillen, junioren en senioren toch mogelijk geweest. Hier past 
zeker een woord van dank aan de jeugdcommissie en alle ouders, 
én alle getoonde flexibiliteit van schaatsers en trainers. 

 
 
 
De zomer van 2020 kenmerkte zich ook natuurlijk door de Corona maatregelen. Veel 
protocollen, maar wel geslaagde inline skate avonden vanaf april t/m september! Ook hier 
bewondering voor alle begeleiders die het voor jong en oud zo leuk hebben gemaakt. 
 
IJs of geen ijs, wel is er genoeg onderhoud gepleegd aan onze accommodatie. Onze 
vrijwilligersgroep heeft wederom tal van werkzaamheden uitgevoerd, hierover verderop in dit 
verslag een uitgebreider verslag. Ook over alle andere activiteiten op en naast de baan en 
onze financiële verslagen.   
 
Ik wens u veel leesplezier met dit informatieve jaarverslag 2020-2021, en verwacht u volgend 
jaar weer te zien tijdens een reguliere Algemene Ledenvergadering van IJsclub Otweg. 
 
 
Jeroen van der Vliet, voorzitter IJsclub Otweg 
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2. Notulen Algemene Ledenvergadering / Jaarverslag 2019-2020 

Het jaarverslag 2019-2020 is op 1 augustus 2020 vastgesteld en staat op onze website 
gepubliceerd (onder kopje onze vereniging / bestuur).  

Mocht u toch nog opmerkingen hebben over het vorige jaarverslag, verzoeken wij u als lid 
graag vóór 15 juli 2021 eventuele opmerkingen op dit verslag door te geven aan het 
secretaraat. Dit kan via het e-mailadres info@ijsclubotweg.nl of postadres IJsclub Otweg, 
t.a.v. secretariaat, Appelgaarde 65, 2771 PM te Boskoop.   
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Verslagen 2020-2021 
 

3. Verslag secretaris  
 
Thon Verbakel meldt dat er het afgelopen jaar acht effectieve bestuursvergaderingen hebben 
plaatsgevonden. Ingekort op urgente onderwerpen en natuurlijk met inachtneming van alle 
Corona richtlijnen. Het onderhoud van de accommodatie, oog hebben voor het 
jeugdschaatsen en de ondersteunen van diverse activiteiten zijn in de vergaderingen de rode 
lijn geweest, zoals deze punten ook in het beleidsplan 2019-2023 zijn genoemd.  
Daarnaast werden ook externe vergaderingen digitaal bezocht van de Baancommissie op de 
Uithof en van het Gewest Zuid-Holland van de KNSB. 
 
Sinds mei 2018 is er een privacy protocol van kracht. Er zijn het afgelopen jaar wederom 
geen meldingen of overtredingen in het kader van AVG-wetgeving gesignaleerd. Mede 
daardoor zijn er geen aanpassingen aan het bestaande protocol gedaan.   

 
Wel speelt er dit jaar nieuwe aangekondigde wetgeving: Wet 
Bestuur en Toezicht Rechtspersonen. Dit vergt een aantal 
stappen ter voorkoming wanbeleid waar derden het slachtoffer 
van worden. Wat betekent dit voor onze vereniging, de drie 
belangrijkste zaken: 

 
1. Het borgen van het vier-ogen principe in onze processen en functies 
2. Belet-en ontsteltenisregeling, het instellen van een continuïteitscommissie vanuit de ALV;  
3. Meldingsplicht tegenstrijdige en/of eigenbelangen. 

We zullen u als leden de volgende ALV hierover meer kunnen vertellen en u vragen om 
hierin mee te denken. We zijn gehouden aan de volgende termijnen:  

• Vóór 01.07.2021 bespreken gevolgen in bestuur, zie notulen 14.04.2021), ALV informeren. 
• Vóór 01.07.2026 afspraken vastgelegd, met liefst in de statuten.  

Tot slot heeft de secretaris dit jaarverslag 2020-2021 samengesteld, de vorm waarin we de 
Algemene Ledenvergadering dit jaar hebben gegoten in verband met de Corona 
omstandigheden. Natuurlijk rekenen ook wij erop om volgend jaar weer een fysieke ALV te 
kunnen houden in het clubhuis.  
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4. Balans, Verlies- en winstrekening 
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5. Verslag penningmeester  
 
Pieter Westgeest rapporteert dat er in afgelopen seizoen positief exploitatieresultaat van  
€ 4.611 is behaald (2019-2020: € 2.584).  
Ondanks Coronaperikelen kon het schaatsen op de Uithof voor iedereen met de nodige 
aanpassingen toch doorgaan. Dit tot vreugde van de deelnemers. De inline skate trainingen 
op de eigen baan aan de Otweg konden ook doorgaan, waarbij wel de landelijke richtlijnen 
streng opgevolgd werden. Al met al heeft dit geleid tot wat extra noodzakelijke onkosten, 
bijvoorbeeld ontsmettingsmateriaal, hesjes, bestickering en handdoekjes. 
 
Medio februari 2020 kon de natuurijsbaan toch nog vrij onverwacht een vijftal dagen 
opengesteld worden. Dit resulteerde in een toeloop van nieuwe leden en extra inkomsten uit 
contributie, slijpen en schaatshuur, ten bedrage van ruim € 4.000. 
Voor het onderhoud van de baan draagt de ijsclub jaarlijks € 12.000 af aan de Stichting 
Otweg. Zelf draagt de ijsclub alle gebruikerskosten van de accommodatie. Wij mochten als 
vereniging een extra bijdrage van € 2.000 ontvangen van de Stichting Verboomfonds, om 
onvoorziene kosten te kunnen dekken als gevolg van de Corona pandemie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Van het exploitatieresultaat over het boekjaar 2020-2021 is € 4.000 geboekt naar de 
bestemmingsreserve accommodatie voor toekomstig onderhoud aan volgens het meerjaren 
onderhoudplan. Er resteert derhalve een netto jaarresultaat van € 616 wat wordt toegevoegd 
aan de algemene reserve.  
 
De vereniging heeft de afgelopen jaren voldoende liquide middelen weten op te bouwen en 
er hoeft vooralsnog geen vreemd vermogen te worden aangetrokken.  Samengevat kunnen 
we spreken van een gezonde vereniging, maar hebben we wel regelmatig een goede winter 
nodig om met name het onderhoud op lange termijn op peil te kunnen houden.  
 
 

6. Begroting  
 
De begroting voor het seizoen 2021-2022 (zie 
opstelling rechts) komt uit op een klein positief 
resultaat.  
 
In deze begroting zijn de schaats-trainingsgroepen 
(kostenneutraal begroot) en een eventuele 
natuurijs-periode (onzeker) niet opgenomen,  
 
We zien de laatste jaren het ledenaantal en 
daarmee contributie, gestaag teruglopen. Tijdens de 
laatste natuurijsperiode konden wij 250 nieuwe 
leden verwelkomen, we hopen dat die een tijdje lid 
zullen blijven. De servicekosten aan Stichting Otweg 
betreffen de exploitatie en afschrijvingskosten van 
de combibaan-accommodatie. 
Ondanks dat, stelt de penningmeester namens het 
bestuur voor, de contributie voor het seizoen 2021-
2022 ten opzichte van vorig seizoen ongewijzigd te 
laten.  
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7. Verslag kascontrolecommissie 
 
Deze commissie bestond dit jaar uit Ronald van Leeuwen en Nick van Bemmel. Er is een 
schriftelijke verslaglegging opgesteld dat op 3 juni 2021 de administratie van de vereniging 
grondig is bekeken, waarop de jaarrekeningstukken zijn gebaseerd.  
 
“Penningmeester Pieter Westgeest gaf een duidelijke toelichting op de cijfers waar dat nodig 
was. Met behulp van een checklist (zie hieronder) en de nodige steekproeven zijn er geen 
onregelmatigheden in de financiële administratie 
aangetroffen.”  
Hiermee wordt de weergave van de cijfers goedgekeurd 
en aan de vergadering het advies gegeven om 
penningmeester en bestuur decharge te verlenen voor 
het gevoerde financiële beleid van IJsclub Otweg over het 
seizoen 2020-2021.” 
 
 
Jeroen van der Vliet bedankt Nick en Ronald 
(als uittredend) voor de controles.  
 
Als nieuw lid van de kascontrolecommissie 
wordt Erik Kros benoemd, hij had zich al eerder 
aangemeld. Een zittingsperiode is dan 2 jaar, 
het eerste jaar als aspirant lid.  
 
 
 
 

8. Verslag ledenadministratie 
 

Ans Verkleij verzorgde ook afgelopen jaar weer nauwgezet de ledenadministratie en 
ondersteunt ook de penningmeester bij incasso’s van abonnementen en contributie.  
Ook is de ledenadministratie bijvoorbeeld de bron voor lidmaatschapskaarten natuurijsbaan 
en verzendingsadressen van de clubbladen.   
 
Het ledenaantal per juni 2021 bedraagt 1.846. Gedurende de natuurijsperiode steeg het 
ledental met zo’n 250 leden inclusief gezinsleden (96 adressen). In de vijf dagen met 

natuurijs op onze baan, waren alleen leden 
toegestaan; dat betekende die dagen heel veel 
aanmeldingen en vragen over de mail en vele 
inschrijvingen te verwerken. Deze nieuwe leden 
betaalden wel allemaal € 7,50 inschrijvingskosten 
boven op het lidmaatschap.  
 
We hopen dat we alle leden regelmatig kunnen laten 
genieten van natuurijs, daarmee houden we ook het 
ledenaantal op peil en is er minder verloop. 
Belangrijk voor de continuïteit van IJsclub Otweg.  
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9. Verslag jeugdcommissie  
 

De pupillengroep was aan het begin van het 
seizoen ongeveer even groot als het vorige 
seizoen, maar eindigde met wel 32 kinderen!  

Voor kinderen, ouders, trainers en jeugdcommissie 
een heel bijzonder jaar om alles op het ijs te 
krijgen en te houden!                                                      
Ondanks de beperkingen door corona konden 
gelukkig een aantal activiteiten bij de pupillen nog 
wel doorgang vinden.  

Sinterklaas vond het (helaas) dit jaar verstandig om dit Corona jaar de Uithof over te slaan. 
Onze pupillen ontvingen een brief van de Sint om 28 november 2020 verkleed naar de 
schaatsles te komen. Er waren leuke spelletjes zoals het schoorstenenspel en mijtercurling 
en na afloop kreeg iedereen natuurlijk iets lekkers.  

Op 14 november 2020 en 6 maart 2021 werd voor pupillen de tijd over een 100 meter 
geklokt. De jongsten in groep 1 reden een 50m.  

Bij de traditionele oliebollenmarathon startten alle kinderen tegelijk voor een marathon over 
10 rondjes. Als de eerste pupil over de finishlijn komt, is de marathon afgelopen en krijgt elke 
deelnemer een overheerlijke oliebol. De Mini-Elfsteden tocht kon dit jaar helaas geen 
doorgang vinden, ook de feestelijke jaarafsluiting kon helaas niet doorgaan.   

De juniorengroep bestond het afgelopen seizoen uit 
7 enthousiaste schaatsers. Helaas nagenoeg geen 
wedstrijden. Na het verrijden van één wedstrijd 
werden de officiële wedstrijdprogramma’s 
stilgelegd.	Er is in deze ene wedstrijd wel een 
clubrecord gesneuveld.  

De samenwerking met De Gouwe Streek groepen en trainers verliep ook dit jaar goed, 
hierdoor is het mogelijk om de groepen op niveau in te delen. 

 
Inline Skaten: In het zomerseizoen 2020 waren zo’n 60 pupillen en junioren actief op de 
snelle wielen. De woensdagavond werd geïntroduceerd als 2e trainingsavond. En ook hier, 
allemaal volgens de geldende Corona protocollen.  
Mede dankzij Kitty v/d Velde en Jaco de Lange en alle trainers! Inmiddels is ook het 
zomerseizoen 2021 succesvol opgestart. De belangstelling was enorm, de woensdagavond 
werd als vaste tweede avond geïntroduceerd. Dat kon niet verhinderen dat wij met 
wachtlijsten moesten werken.  
 
Kitty van de Velde deed na vele jaren een stap terug als skatetrainer / coördinator. Wij zijn 
haar enorm erkentelijk voor haar enthousiasme, denkend ook aan de opstartjaren op het 
ITC-parkeerterrein!   
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10. Verslag communicatiegroep  
 
Een kleine week natuurijs levert voor de IJsclub veel publiciteit 
op. Krantenredacties en Studio Alphen stonden geregeld op 
de IJsbaan en filmpjes werden gepost.  
 
Maar ook zonder natuurijs was IJsclub Otweg zeer regelmatig in het nieuws; in de Gouwe 
Koerier, online via Facebook, Instagram en Twitter. Onze social media gebruiken we veelal 
voor de actualiteit en het delen van foto’s bij activiteiten. Eefje Capello zorgt ervoor dat dit 
allemaal super actueel beschikbaar is, tijdig naar de pers verstuurd wordt en met uitstraling 
online staat.  
 
De website herbergt veel informatie over de vereniging, over trainingsgroepen en er zijn 
diverse documenten vanaf te downloaden.  Voor verhalen en artikelen hebben we voor onze 
leden ons mooie clubblad welke twee keer per jaar verschijnt.  
Dit hele scala zorgt ervoor dat als iemand iets zoekt over onze club, het op allerlei manieren 
kan vinden. 
 

 
 
Speciale dank aan Lars Beukenkamp en Dennis Rietveld die geregeld mooie fotoreportages 
sturen voor onze media. Eefje Capello is namens de communicatie-groep, mede afhankelijk 
dat iedereen helpt met melden van nieuws of het sturen van foto’s. Ook dit jaar weer deze 
oproep, blijf insturen!  
 
 
Clubblad 
Van het clubblad verscheen een najaars- en een voorjaarseditie. Elk met zo’n vijftien 
gevarieerde artikelen over alle activiteiten binnen onze vereniging. Zo is het blad interessant 
voor zowel actieve én minder actieve leden.  

 
Yvonne van Sprang stelt het blad samen in een 
mooie, verzorgde en herkenbare lay-out.  
Soms moet de redactie weleens ‘bedelen’ om kopij, 
maar aan het eind van de rit moet er vaak nog 
ingekort worden om alles passend in het blad te 
krijgen.  
 
Ook hier het verzoek aan alle leden, sporters en 
vrijwilligers, blijf leuke stukjes insturen, dan kan er 
een mooi, gevarieerd en informatief blad van 
gemaakt worden!  
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11. Sponsoring 
 
IJsclub Otweg is in de gelukkige omstandigheid om een aantal trouwe sponsoren binnen de 
gelederen te hebben. Hierdoor kunnen wij onze activiteiten op en naast de combibaan, 
alsmede op De Uithof, blijven organiseren en uitvoeren.  
 
Als vereniging proberen wij onze sponsoren op diverse manieren te betrekken bij onze club. 
IJsclub Otweg is op 8 januari 1908 opgericht en heeft onmiskenbaar een naam opgebouwd 
in Boskoop en in de omliggende regio. Een betrokken, positieve en actieve uitstraling is de 
reden dat diverse sponsoren IJsclub Otweg ‘iets gunnen’. 
 
 

Zoals bijvoorbeeld de hoofdsponsor sinds 2016, Infogroen 
Automatisering. Hier zijn we als club erg gelukkig mee, omdat 
dat een stukje continuïteit geeft, juist als het natuurijs op onze 
combibaan een aantal jaren ontbreekt. Infogroen Automatisering 
geeft aan juist het jeugdschaatsen te willen stimuleren en 
daarom dragen de jeugdbokalen de naam van de hoofdsponsor.  

  
Daarnaast zijn er de bedrijven die in ons clubblad en op de website adverteren. Deze 
opbrengsten komen ten goede aan het drukken van het clubblad en de licenties van de 
website. Onze vrijwilligers stellen het clubblad samen en onderhouden de website, maar door 
de geplaatste advertenties, worden met name de ‘kosten derden’ grotendeels gedekt.   
 
Een grote gift ontvingen we dit jaar van de Stichting Verboom Fonds. Veel Boskoopse 
verenigingen kregen een bijdrage in de kosten die corona teweegbrachten; onze dank aan 
de € 2.000 die wij in november 2020 als vereniging hiervoor ontvingen.  
 
Ook staan er op- en langs onze combibaan accommodatie zestien reclameborden. Deze 
contracten worden door de Stichting Otweg afgesloten voor minimaal 5 jaar tegen een 
passende jaarbijdrage.  
Met deze gelden wordt het onderhoud deels gefinancierd. Wanneer er geen natuurijsperiode 
is, loopt het onderhoud daardoor wel gewoon door. Op dit moment zijn alle plekken voor 
reclameborden bezet; wanneer uitbreiding van reclamebord capaciteit nodig is, onderzoeken 
we daarvoor de mogelijkheden.  
 
 
Verder worden wij regelmatig verrast door kleine giften, vaak  
in natura. Of dit nu gebruikte schaatsen zijn, een verleende 
dienst of beschikbaar gesteld onderhoudsmateriaal, het komt 
allemaal ten goede aan de diverse verenigingsactiviteiten.  
 
 
 
Alle vormen van sponsorschap hebben één ding gemeen: Onze sponsoren hebben een hart 
voor schaatsen, inline-skaten of fietsen! En daarin de jeugd zien te stimuleren, zij vormen 
immers de toekomst van onze vereniging!  
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12.  Verslag onderhoudscommissie  
 
De onderhoudswerkzaamheden worden in het bestuur gecoördineerd door Nico en Martin 
van Harskamp en Hans Vergeer. 
Zij zorgen samen dat ad hoc en geplande werkzaamheden zoals beschreven in het 
meerjaren onderhoudsplan piekfijn worden uitgevoerd. Gelukkig kunnen zij daarbij rekenen 
op steun van een grote groep vrijwilligers die, via een WhatsApp verzoek, allerlei 
werkzaamheden komen doen!  
 
In deze groep zijn een aantal mensen die hier toch wel even extra genoemd mogen worden. 
Zeker als het gaat om Wim Schrama (timmer- en meetwerk), Ferry Disseldorp (elektra en 
technische installaties) Aad den Hollander (terrein en veegwerk), Ed Evers 
(kussenbekleding) en Arjan Hoogendoorn (kraanwerk). Voor onze vereniging is deze groep 
van zeer groot belang dus is een extra woord van dank, samen ook aan al die anderen, zeer 
op zijn plaats. 
 
Wat is er allemaal gebeurd? 
Net voor de Corona periode is er een nieuwe beschoeiing geplaatst aan de noordzijde van 
de ijsbaan. Dit was hard nodig omdat van de bestaande beschoeiing weinig meer over was. 
 
In verband met een verzakking van de binnenbaan is in het voorjaar 2020 een gedeelte van 
de schelpenlaag verwijderd en een laag licht opvulmateriaal aangebracht. Deze laag 
uitgevlakt, van nieuw doek voorzien en de schelpen weer teruggebracht en weer helemaal 
uitgevlakt. Het drainagesysteem is gedeeltelijk doorgespoten om de waterafvoer van de 
binnenbaan te verbeteren.  
 
De dijken zijn ook dit jaar weer diversen keren gemaaid door een grote groep vrijwilligers. 
Ook dit geeft onze accommodatie een goed onderhouden uitstraling. Rond het gebouw zijn 
er afgelopen jaar ca 45 rubberen matten bijgelegd om een nog betere bescherming te 
hebben voor de schaatsen. 
 

 
De blauwe beschermkussens van de buitenbaan hebben dit 
voorjaar een hard nodige onderhoudsbeurt ondergaan en is ook 
de bevestiging van de kussens aan de palen en het hek 
verbeterd. 
Alle verhuurschaatsen zijn nagezien en geslepen en weer op 
maat terug in de vakken geplaatst.  
 

 
Recentelijk is een nieuw sleepnet voor het binnenterrein gelast, dat prima voldoet om het 
onkruid tussen de schelpen te bestrijden. Ook is er een opklapsysteem bedacht om de 
televisie tegen het plafond te kunnen wegklappen.  
In de kantine zijn ook de haperende vluchtroute/noodverlichting aanduidingen vervangen 
door Led-armaturen en hebben de brandblussystemen regulier onderhoud gehad.  
Gedurende het jaar vindt er onderhoud plaats aan al onze machines van maaiers tot tractor 
en slijpmachines zodat deze onder winterse omstandigheden kunnen worden ingezet.  
 
Samenvattend, met samenwerken en plezier weer enorm veel werk verzet!  
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13.  Verslag trainingsgroepen senioren 
 
Op de maandag- als op de woensdagavond wordt op niveau getraind o.l.v. Margreet Merbis, 
Thomas Roeling en als invalkracht Martin van Harskamp. Er wordt zowel op techniek als 
duurvermogen ingezet. Op de woensdag waren zo’n 20 schaatsers actief en op de 
maandagavond 7 schaatsers. 
Een aantal IJsclub Otweg senioren heeft het initiatief genomen om op dinsdagochtend te 
trainen in plaats van de woensdagavond. Dat maakt dat de groep wat kleiner is dan de 
afgelopen jaren het geval was. 
Een gecombineerd clubkampioenschap voor junioren en senioren kon helaas geen doorgang 
vinden vanwege Corona.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inline Skaten senioren 
In de zomer van 2020 gaf Ton Snabel skate-training aan een gemotiveerde seniorengroep 
groep van twintig mannen en vrouwen op de dinsdagavond. Inclusief de Coronaprotocollen 
konden de trainingen doorgaan op een veilige manier. Op diverse niveaus wordt afwisselend 
aandacht gegeven aan de techniek alsmede het kunnen skaten van een flinke afstand, het 
duurvermogen.  
 
Er was evenals bij de jeugd, vaak sprake van mooi weer en nagenoeg alle (ruim 20!) 
trainingen konden dan ook doorgang vinden. Ook dit lopende zomerseizoen 2021 is weer 
sprake van een geslaagde dinsdagavond op de inline skates voor de seniorengroep.  
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14. Bestuursverkiezing  
 
Aftredend en herkiesbaar zijn Hans Vergeer en Nico van Harskamp voor één jaar en Pieter 
Westgeest voor drie jaar. We zijn als bestuur erg blij met deze herverkiezingen, veel 
ervaring, kennis en enthousiasme blijft hierdoor behouden. 

 
Desalniettemin blijft er ruimte in het bestuur 
voor uitbreiding. Onze ogen en oren blijven 
open staan, en mocht iemand graag qua 
bestuurskracht iets kunnen betekenen, meld 
je aan voor een gesprek hierover!  
Vooralsnog werken we ook komend seizoen 
met een ‘zeskoppig’ bestuur.  
 

 
15.  Vooruitblik seizoen 2021-2022 

 
Hopelijk zullen we na de zomer minder last hebben van de Corona-protocollen. Het 
afgelopen jaar hebben we hierdoor gelukkig maar weinig actieve leden verloren, maar het 
schaatsen ging over het algemeen wel met een hoop gedoe en minder plezier. 
 
De binnenbaan blijft dus waarschijnlijk bedekt met schelpen, maar vergt dus nog wel het 
nodige onderhoud. Tevens vergt de beschoeiing met name aan de oostkant de aandacht.  
Het meedoen aan de Boskoop-800 jaar staat op stapel.  
 
Samenwerken met buitenschoolse opvang, verenigingen en scholen is nog niet echt van de 
grond gekomen, dit is sowieso eenvoudiger te realiseren tijdens een (Coronavrije) 
natuurijsperiode.  
Verder zal ook komend jaar weer een beroep worden gedaan op onze vrijwilligers. Zaak is 
om de vele taken zo goed mogelijk te verdelen en regelmatig nieuwe mensen binnen boord 
te halen en houden. Zo houden we de vereniging ook in de toekomst actief en springlevend!  
 
 
Bestuur IJsclub Otweg, Martin van Harskamp, Nico van Harskamp, Thon Verbakel 
(secretaris), Hans Vergeer (vice voorzitter), Jeroen van der Vliet (voorzitter) Pieter Westgeest 
(penningmeester) 
 
----------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
Bijlage / Opvraagbaar bij secretariaat:  
- Financieel verslag 2020-2021 per 31.03.2021 (volledige vorm) 
 


