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Concept notulen - Algemene Ledenvergadering 2022
18 mei 2022, Clubhuis Paddegat 1, aanvang 20.00 uur

Aanwezigheid. Er zijn 7 bestuursleden en 23 overige leden aanwezig (zie hiervoor het
presentieboek). De voorzitter van deze algemene ledenvergadering is Jeroen van der Vliet,
notulist is Thon Verbakel. Rien de Wit maakt ook dit jaar weer enkele foto’s welke in dit
verslag zijn verwerkt, waarvoor onze dank.
Bericht van afmelding. Martine en Ivor Hooftman, Yvonne van Sprang.
Opening. Jeroen van der Vliet heet iedereen hartelijk welkom op deze jaarvergadering. Fijn
om weer een fysieke vergadering te houden, na twee Corona jaren met een schriftelijk
verslag als vervangende ALV. Een mooie skate en fietszomer, maar helaas geen
schaatswinter. Te weinig om de buitenbaan te prepareren; wij hebben alleen de nieuwe
dweilmethode kunnen testen bij de enige korte vorstperiode.

Ook bestuurlijk wat veranderingen, Helga Drost was aspirant bestuurslid, maar uiteindelijk
niet toegetreden tot het bestuur. We danken haar wel voor haar inzet en zal tijdens
natuurijsperioden wel helpen. Aarnout de Bruijne is per 1 november 2021 aangetreden als
penningmeester. We zijn als bestuur blij met deze versterking.
Ingekomen stukken. Er zijn geen aanvullende stukken ontvangen.
Notulen / jaarvergadering 2021. Er zijn geen inhoudelijke opmerkingen over het
jaarverslag, zodat deze, met dank aan de notulist, ongewijzigd worden goedgekeurd. Wel
meldt mevrouw Mynartzik dat dit verslag moeilijk te vinden is op de website, waarvan akte.
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Jaarverslag secretaris. Zie bijlage 3 van dit verslag, Thon Verbakel.
Belangrijk hierin de aandacht voor betekenis en gevolgen WBTR wetgeving. Komende jaren
zal een ‘continuïteitscommissie’ worden ingesteld en onze statuten worden gewijzigd.
Verslag van de penningmeester. Zie bijlage 4 van dit verslag, A. de Bruijne.
Een positief resultaat ondanks ijsloze winter en voortzetting van opbouw van onze
bestemmingsreserve onderhoud o.b.v. het meerjaren onderhoudsplan.
Verslag kascontrolecommissie. Zie ook bijlage 5 van dit verslag, N. van Bemmel.
Deze commissie bestond dit jaar uit Nick van Bemmel en Erik Kros. Nick geeft ter
vergadering aan dat op 10 mei 2022 de administratie van de vereniging grondig is bekeken,
waarop de jaarrekeningstukken zijn gebaseerd.
De penningmeester gaf die avond een duidelijke toelichting op de cijfers waar dat nodig was.
Met behulp van een checklist en de nodige steekproeven zijn er geen onregelmatigheden in
de financiële administratie aangetroffen. Van de kascontrole is een schriftelijk verslag met
ondertekening vastgelegd.
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. De vergadering verleent deze onder een applaus.
Jeroen van der Vliet bedankt Erik en Nick (laatstgenoemde als uittredend) voor de controles.
Als nieuw lid van de kascontrolecommissie 2022 / 2023 (naast Erik Kros) wordt Stef Boersen
benoemd.
De begroting. Deze voorziet voor het komend seizoen 2022-2023 andermaal een
bescheiden positief resultaat. We kunnen er nu eenmaal nog steeds niet vanuit gaan dat we
zomaar op een natuurijsperiode kunnen rekenen.
Tevens stelt de penningmeester namens het bestuur voor de contributie ten opzichte van
vorig seizoen ongewijzigd te laten. Zowel de begroting als dit voorstel worden onder applaus
goedgekeurd.
Verslag jeugdcommissie. Zie bijlage 8 bij dit verslag, E. Capello.
Jeroen van der Vliet richt zich nog eens extra tot Eefje, Hajo en Jaco; voor hun enthousiasme
en tomeloze inzet voor ons jeugdschaatsen en inline skaten. Op en langs de baan, in het
onderhoud materiaal, kortom enorme waardering hiervoor!
Verslag Communicatie. Zie bijlage 8a bij dit verslag, E. Capello.
Ook dit jaar kwam IJsclub Otweg zeer regelmatig en positief in het nieuws, zowel in de
Gouwe Koerier als onze eigen (social) media en het clubblad.
Verslag onderhoudscommissie. Zie bijlage 9, N. van Harskamp.
Onze accommodatie blijft er zeer verzorgd uitzien met o.a. vernieuwde beschoeiing, en dat
gaat niet vanzelf, dank aan al onze onderhoudsvrijwilligers!
Verslag Meerjarenonderhoudsplan (MJOP). Zie bijlage 9a, P. Westgeest.
Martin van Harskamp (clubhuis) en Pieter Westgeest (combibaan) hebben een rekenmodel
in beheer, waarmee kosten en periodiek onderhoud goed in beeld zijn.
Jaco de Lange vraagt hoe het met het asfalt gesteld staat. Pieter: Het is nu 8 jaar oud,
theoretisch kan het 30 jaar mee. Opnieuw asfalteren of onderhoud plegen, jaarlijks
monitoren. Nieuwe toplaag wellicht sneller nodig dan de nu meegenomen 30 jaar in het
MJOP.
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Verslag trainingsgroep woensdag. Zie bijlage 10, P. Westgeest.
Al jarenlang de avond waarop en serieus en enthousiast getraind wordt, ook het afgelopen
jaar door Margreet Merbis en Thomas Roeling.
Verslag trainingsgroepen fietsen. Zie bijlage 10a, Hans Vergeer.
Er rijden in de zomer een drietal fietsgroepen en ook zijn wij betrokken bij de jaarlijkse
Hooftman Toertocht.
Bestuursverkiezing.
- Aftredend en herkiesbaar voor een nieuwe termijn van drie jaar is secretaris Thon
Verbakel.
- Aftredend en herkiesbaar voor een termijn van een jaar is Hans Vergeer, met
aantekening dat we komend jaar serieus werk maken voor zijn opvolging.
- Aangetreden reeds sinds 1 november 2021: Aarnout De Bruijne.
Dit alles onder goedkeurend applaus van de aanwezigen.

Aftredend en niet herkiesbaar is Nico
van Harskamp, zie hiervoor bijlage 11
van dit verslag, voorstel en verlenen
erelidmaatschap. Nico wordt lovend
toegesproken door Jeroen van der Vliet.

Daaropvolgend een woord van dank door Nico, waarin hij nog eens terugkijkt op een aantal
perioden onder verschillende IJsclub voorzitters waaronder hij mocht ‘dienen’. Ton Snabel
merkt nog maar eens op hoeveel uren Nico wel niet aan de club heeft besteed!
Rondvraag. Nic van der Velde, is er een AED aanwezig op de accommodatie? Hans
Vergeer geeft aan dat deze er is, tegen de materiaalcontainer, geplaatst door de gemeente in
overleg met IJsclub en de buurtbewoners.

Afsluiting. De voorzitter sluit om
21.30 uur de vergadering en
dankt iedereen voor de steun en
inbreng.
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3 Verslag van de secretaris seizoen 2021-2022, T. Verbakel
Het afgelopen jaar zijn er acht bestuursvergaderingen in goede sfeer plaatsgevonden. Het
onderhoud van de accommodatie, oog hebben de trainingsgroepen op de schaats en op de
inline skates en ondersteunen van diverse activiteiten zijn in de vergaderingen de rode lijn
geweest. Ook de punten zoals ze in het beleidsplan 2019-2023 zijn genoemd. Van elke
vergadering worden notulen gemaakt en verspreid, inclusief actiepunten welke meestal
kordaat worden opgevolgd.
De jaarvergadering van het Gewest Zuid-Holland van de KNSB werd in maart van dit jaar
online georganiseerd en ondergetekende was namens IJsclub Otweg dit jaar ook voorzitter
van de kascontrolecommissie.
Sinds mei 2018 is er een privacy protocol van kracht. Er is dit jaar één vraag gesteld over
een gepubliceerde foto en deze is beantwoord. Verder hebben er in het afgelopen jaar geen
meldingen in het kader van AVG-wetgeving voorgedaan.
Het afgelopen seizoen is er weinig aandacht geweest voor de nieuwe aangekondigde
wetgeving: Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen. We hebben een aantal jaren de tijd
om een aantal stappen te nemen 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. (bij IJsclub
Otweg al goed in onze processen ingeregeld)
2. Belet-en ontsteltenisregeling, het instellen van een continuïteitscommissie vanuit de
ALV. Hiervoor doe ik vanavond een oproep aan u.
3. Meldingsplicht tegenstrijdige en/of eigenbelangen. Dit zullen wij expliciet in ons
beleidsplan 2024-2028 opnemen, het bestuur werkt al langs deze richtlijn in haar
vergaderingen en neemt haar besluiten zonder daardoor bepaalde personen te
bevoordelen.
We zijn gehouden aan de volgende termijnen:
•
•

Vóór 01.07.2021 bespreken gevolgen in bestuur, zie notulen 14.04.2021), ALV
informeren (ons jaarverslag 202-2021, website en per mail rondgestuurd).
Vóór 01.07.2026 vastlegging cf wettelijke vereisten, wij zullen dit doen in de statuten.

Tot slot heeft de secretaris ook het afgelopen seizoen met plezier als vrijwilliger een steentje
bijgedragen aan het wel en wee van onze IJsclub.
Dank voor alle mede-vrijwilligers in de vereniging die gezien én ongezien veel taken voor hun
rekening nemen en waarmee het heel fijn samenwerken is!
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4 Jaarverslag penningmeester, A. de Bruijne
Het exploitatieresultaat over seizoen 2021-2022 bedraagt EUR 4.146. Na toevoeging van
EUR 4.000 aan de bestemmingsreserves (zie toelichting hieronder) resteert een
nettoresultaat van EUR 150 wat is toegevoegd aan de algemene reserves.
Ondanks de coronaperikelen kon het schaatsen op de Uithof voor jeugd en volwassenen met
de nodige extra inzet toch (deels) doorgaan, tot grote vreugde van de deelnemers. Ook het
skeeleren op de Otweg kon doorgaan, waarbij wel diverse Corona maatregelen getroffen
moesten worden. Dit heeft geleid tot wat extra noodzakelijke onkosten, bijvoorbeeld
ontsmettingsmateriaal en doekjes.
Voor het onderhoud van de baan draagt de ijsclub jaarlijks EUR 12.000,- af aan de Stichting
Otweg. Zelf draagt de ijsclub alle gebruikerskosten van de accommodatie. Wij mochten als
vereniging een extra bijdrage van EUR 1.000,- ontvangen van Info Groen Software. En nog
een bijdrage van de Rabo Clubsupport actie van EUR 855.
Van het resultaat 2021/2022 wordt EUR 4.000 bestemd als toe te voegen aan de
bestemmingsreserve Combibaan - clubhuis / inventaris. Daarnaast heeft een actualisatie
plaatsgevonden van het meerjaren onderhoudsplan voor de Combibaan-clubhuis en
inventaris. Deze was de afgelopen jaren niet geactualiseerd voor de gestegen kosten. Uit
deze actualisatie bleek dat 31 maart 2022 de bestemmingsreserve EUR 4.370 te laag is.
Het bestuur van de vereniging heeft besloten dit bedrag vanuit het eigen vermogen toe te
voegen aan de bestemmingsreserve.
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5 Verslag Kascontrolecommissie, N. van Bemmel, E. Kros
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8 Jaarverslag jeugdcommissie 1-4-2021 – 1-4-2022, E. Capello
Even voorstellen:
De jeugdcommissie bestond afgelopen jaar uit Jaco de Lange en ikzelf (Eefje). Kitty van de
Velde was officieel nog wel lid van de JC, maar heeft een stapje terug gedaan en is per april
echt gestopt.
Ondanks vacatures en uitvraag bestond de JC uit 2 leden, waar voorheen 6 personen het
werk verdeelden, kwam het nu op de schouders van 2.
Gelukkig kunnen we melden dat Wouter van der Bas sinds februari en Wendy Rietveld sinds
kort zijn aangesloten bij de JC.
Inline-skaten
seizoen 2021
We zijn als club overweldigd door het aantal aanmeldingen voor de jeugd en er moest
gewerkt worden met wachtlijsten. Iedereen op de wachtlijst konden we uiteindelijk een plekje
bieden. Instromers gedurende het seizoen helaas niet meer. Uiteindelijk hadden we 92
jeugdleden op de skates. Zowel van Otweg als een handjevol van de Gouwe Streek
Er zijn 4 trainingsuren voor de jeugd: 2 uur op de maandag en 2 uur op de woensdag,
waarbij het eerste uur voor de pupillen is en het tweede uur voor de junioren.
Omdat er ook veel vraag was naar huurskates en onze oude skates wel een opknapbeurt
konden gebruiken is er een flinke investering gedaan in skates.
We zijn vorig het seizoen begonnen met restricties, geen toeschouwers, drive-through voor
het afzetten van de kinderen, 1,5 meter afstand, geen gebruik van het clubhuis.
Er werden in juli SkeelerSkills gehouden en op 17 september konden we het seizoen
afsluiten met het Boskoops Inline-skate kampioenschap 2021. Meer dan 65 jeugdleden van
IJsclub Otweg en Schaatsvereniging De Gouwestreek streden onder ideale
weersomstandigheden om de titel tijdens het inline-skate kampioenschap. De kinderen reden
een sprint en een one lap onder luide aanmoedigingen van de vele toeschouwers. Het was
een magische avond !
Seizoen 2022
Ook dit voorjaar waren er veel aanmeldingen: 87 in totaal.
Bij de pupillen hebben we dit seizoen geen aanmeldingen van leden van de Gouwe Streek,
omdat DGS nu zelf in de Waddinxveense wijk de Triangel inline-skate trainingen organiseert.
Dus dit jaar hebben we geen trainers van DGS.
We zijn 11 april gestart met de eerste trainingen.
Inline-skate trainers seizoen 2022
Jaco de Lange, Hajo Houtzager, Lars Beukenkamp, Vincent Streng, Bouke Cok, Wouter
van der Bas, hulptrainer: Dylani de Boer
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Jeugdschaatsen:
De junioren schaatsen op de vrijdagavond. Deze trainingsgroep traint al zo’n 12 jaar samen
met De Gouwe Streek op de Uithof. Voor de pupillen op de zaterdag is er sinds 2019/2020
ook een samenwerkingsverband met de Gouwe Streek op de Uithof. Zodat er minder niveau
verschil binnen de groepjes is.
Begin november kondigde de regering wederom coronamaatregelen aan en vanaf begin
december gold een avondlockdown waardoor een de pupillen lessen verplaatst zijn naar de
zondagochtend. Er is slechts 1 pupillentraining afgelast. Gelukkig konden we een beroep
doen op ouders voor het veteren, maar ook als plas en pleister ouder. Een en ander vergde
wel de nodige coördinatie vanuit de JC.
Bij de junioren konden een aantal lessen helaas door coronamaatregelen geen doorgang
vinden.
Wat wel doorgang kon vinden:
Sinterklaas en een aantal van zijn Pieten op de ijsbaan zijn 27 november naar de ijsbaan
gekomen. Kinderen kregen een aardigheidje en wat lekkers.
100 meter wedstrijdjes gereden 2x
Clubkampioenschappen
Zondag 20 maart werden op De Uithof in Den Haag Voor het eerst sinds 2 jaar de
Otweg clubkampioenschappen gehouden in samenwerking met SIL
Onze pupillen reden zaterdag 26 maart de tocht der tochten, namelijk de Mini
Elfstedentocht op de Uithof in Den Haag. Samen met zo’n 1400 andere kinderen van
schaatsverenigingen in het gewest Zuid-Holland reden zij deze Elfstedentocht. IJsclub Otweg
is een van de 14 organiserende verenigingen van dit geweldige schaatsspektakel. We laten
een echt Boskoops tafereel zien met prachtige buxusboompjes tussen het riet en een houten
brug om over te klunen.
23 april hebben we het seizoen afgesloten met een Eindfeest voor de jeugd:
De medailles van de clubkampioenschappen werden uitgereikt en De Volvo Hooftman
bokalen waren voor Hero Fischer en Hilde Houtzager. Vanaf dit seizoen dragen de bokalen
de naam van onze nieuwe sponsor Volvo Hooftman.
Trainers:
Zonder trainers geen training: Speciale vermelding voor Jaco de Lange. Hij is
vertegenwoordiger technische zaken als coördinatie jeugd: Technische zaken wat is dat dan:
Alles op het gebied van zowel materiaalkennis als trainingsinhoudelijke zaken
Schaatstrainers pupillen zaterdag
Lars Beukenkamp, Vincent Streng, Wouter van der Bas, Hajo Houtzager, hulptrainer: Dylani
de Boer
Schaatstrainers junioren vrijdag
Erik Nugteren, Dirkjan Verhoef

Mooie mededeling is dat Wouter vd Bas op 23 april geslaagd is voor zijn SL2. We hebben er
weer een gecertificeerde trainer bij!
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De volgende taken/teams vallen niet onder de JC, maar ik wil ze wel noemen want zij zijn er
wel ter ondersteuning van het jeugdschaatsen!
Wedstrijd coördinatie Lars Beukenkamp
Informeren wedstrijdrijders en bijhouden resultaten o.a. voor de Bokaal.
Juryteam bij wedstrijden:
Al jarenlang worden er op De Uithof in het winterseizoen bijna elk weekend (!) wedstrijden
gereden. Veelal ten behoeve van de jeugd en daarvoor is ook een jury nodig. Deze jurytaken
worden bij toerbeurt ondergebracht bij de 30 schaatsrijdende verenigingen op De Uithof,
onze IJsclub is daar natuurlijk één van! Lars Beukenkamp en Thon Verbakel coördineren ons
team en onderhouden contact met Lansingerland en nemen wij natuurlijk beiden een
jurybeurt voor onze rekening.
Slijpteam:
Een slijpteam staat 5 à 6 keer per jaar klaar in het clubhuis

De inzet van trainers, hulptrainers, ouders en bestuursleden is onmisbaar om al deze
activiteiten te laten slagen. Wij bedanken daarom alle vrijwilligers voor hun bijdrage aan een
geslaagd inline-skate en schaatsseizoen!
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8a Communicatie, E. Capello
IJsclub Otweg is een geweldige club en dat willen we iedereen in Boskoop en omstreken
laten weten!
Dat we bestaan, welke activiteiten we aanbieden. Zowel voor onze bestaande leden nieuwe
leden en niet onbelangrijk voor onze sponsoren.
We hebben een team van Otweg leden en ieder teamlid werkt zelfstandig.
•
•

•

•

Website – informatie bron over de vereniging en activiteiten voor leden / nieuwe leden.
Thon Verbakel/Lars Beukenkamp
Clubblad – Yvonne van Sprang maakt prachtige exemplaren voor alle leden van
onze IJsclub.
Het clubblad heeft ter discussie gestaan en er is zelfs overwogen om naar een digitale
versie of digitale nieuwsbrief over te stappen. Het bestuur heeft uiteindelijk besloten
het clubblad nog slechts 1x per jaar in September uit te brengen:
Er is niet of nauwelijks wat gebeurt deze winter en in September kunnen we wellicht
een dikkere versie met nuttige en leuke informatie vullen.
Social Media - Vluchtiger met laatste nieuws:
Twitter Thon
Instagram Lars
Facebook Eefje
Krant
Afgelopen jaar hebben we vaak de Gouwe Koerier gehaald met ingestuurde stukjes.
Ook het bestuur is actief: zo haalden we ook een aantal keer het AD

We zijn een leuke club, we hebben heel veel leuke activiteiten. Het team dat de
communicatie verzorgt is niet altijd op de hoogte van elk nieuwtje: schroom niet. Stuur een
foto in met wat steekwoorden naar info@ijsclubotweg.nl !
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9 Jaarverslag onderhoudscommissie 2021-2022, N. van Harskamp
Nu dan toch het laatste jaarverslag van het onderhoud door ondergetekende, ik weet niet
hoeveel ik er gemaakt heb, maar nu is het dan tijd om het stokje door te geven aan een
ander.
Onderhoud aan ijs hebben we nauwelijks gedaan, de winter 2021-2022 is zonder
noemenswaardige vorst gepasseerd.
Wel hebben wij de dweilmachine kunnen uitproberen, welke een facelift heeft gekregen, we
zijn afgestapt van het nevelen over de volle breedte en hebben nu een sproeisysteem over
ruim de halve baan met een dweil erachter.
We hebben dit wel kunnen testen op een avond met nachtvorst en de bevindingen waren
hoopvol, we kregen een mooie ijsvloer, maar de periode was te kort om alles uitvoerig te
testen. Ook hebben we het vullen van de watertank verbeterd om de kans op leidingbreuk
kleiner te maken en hebben we een reserve vulslang gemaakt. Dit jaar zullen we nog een
reserve pomp aanschaffen om bij uitval van de bestaande pomp toch te kunnen blijven
vullen.
Op de binnenbaan zijn de waterput deksels allemaal vervangen door hardhouten deksels,
zonder afsluiting met een slotje, de tijd zal leren of er weer slotjes op moeten, liever niet het
is een heel gepruts met een sleuteltje in de kou in een dichtgevroren hangslot.
Ook hebben wij de verlichtingspalen voorzien van een beveiligingskussen, gemaakt van de
laatste hoezen en schuimrubber van de Silverdome kussens.
In het straatwerk bij de opstap op het ijs zijn aan 2 kanten hellingbanen aangelegd voorzien
van een hekje om het opstappen op de buitenbaan veiliger te maken.
Tevens is het straatwerk aan de noord en oost en westzijde door een straatmaker weer strak
gemaakt, zodat er weer fatsoenlijk bankjes op geplaatst kunnen worden.
Door financiële ondersteuning van een aantal fondsen konden wij ook de 2 e face van de
beschoeiing aan het Paddegat laten maken , zodat de buitenbaan nu rondom is voorzien van
een stevige hardhouten beschoeiing op hoogte van de dijken , wat het grasmaaien een stuk
makkelijker gaat maken.
Door schenking van Ton Snabel zijn wij nu ook in het bezit van een zelfrijdende maaimachine
prima geschikt voor de grote vlakke stukken, veel dank Ton.
Om het in en uitrijden van de machines uit de opslag container makkelijke te maken zijn er
stalen oprijbalken gemaakt, welke in de desbetreffende container liggen opgeslagen.
Een aantal keren in het seizoen zijn er weer slijpsessies geweest voor de actieve rijders,
dank voor de slijpers.
Ook zijn er weer vele paren skeelers nagekeken en voorzien van nieuwe lagers en of wielen,
ook hiervoor dank.
Ook het gras op de dijken en bermen is dit afgelopen jaar weer keurig onderhouden bij
toerbeurt door een grote groep vrijwilligers, mannen bedankt hiervoor.
De tractor van de sproeikar is dit jaar voor groot onderhoud geweest en staat weer pico bello,
hopelijk klaar voor de volgende winterklus.
Het was mij weer een genoegen, maar nu geef ik dan toch echt het stokje door aan mijn
opvolger. Namens de onderhoudscommissie, Nico van Harskamp.
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9a MJOP, P. Westgeest
In de afgelopen jaren is een opzet gemaakt voor het meerjarenonderoudsplan. Dit plan
omvat een overzicht van het onderhoud aan het gebouw / de opstallen en de buitenbaan met
alle materialen en gebruiksvoorwerpen. Denk hierbij aan de verlichting, straatwerk,
beschoeiing, parkeerterrein e.d..
In 2022 is de baan ingemeten met meetspijkers die in de asfaltbaan zijn geslagen. Hiermee
kunnen we de hoogteligging van de baan monitoren. Jaarlijks wordt de baan ingemeten
waarmee bepaald kan worden of de baan zakt of dat hij stabiel ligt.
Elk onderdeel in het MJOP heeft een restlevensduur. Samen met de vervangingswaarde van
het onderdeel wordt het jaarlijkse bedrag berekend wat gereserveerd moet worden om te
vervangen op het moment dat het onderdeel aan het einde van de levensduur is.
Alle objecten worden jaarlijks beoordeeld en zo nodig wordt de restlevensduur bijgesteld in
het MJOP. Dit geldt ook voor de vervangingswaarde. Met de prijs stijgingen van het
afgelopen jaar zitten er heel wat wijzigingen in de vervangingswaarde.
Het onderhoudsplan wordt jaarlijks geüpdatet zodat het actueel blijft en we op de hoogte zijn
van de dekkingsgraad van het plan. Dit biedt tevens houvast bij het maken van beslissingen
in de toekomst met betrekking tot het onderhoud van ons mooie terrein.
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10 Trainingsgroep woensdagavond, P. Westgeest.
In het schaatsseizoen 2021-2022 hebben op de woensdag avond ruim 30 deelnemers mee
gedaan aan de trainingen van de IJsclub Otweg. Onze club is er trots opdat zij hun eigen
trainers leveren die wekelijks een uitdagende training voor schotelen. In september werden
er op onze ijsbaan al enkele droog trainingen gegeven, waarbij de schaats spieren alvast
getest werden. Dit was een mooie voorbereiding op de overstap naar de ijsbaan in oktober.
Door de maatregelen omtrent Corona zijn medio november-december enkele avond
trainingen uitgevallen. Gelukkig was er in die periode de mogelijkheid om op een tijdstip
overdag gebruik te maken van de ijsbaan. Vanaf januari konden we wel weer de avond
trainingen hervatten. Eind maart was de afsluitende training met aansluitend een gezellige
borrel.
De trainers Margreet en Thomas hebben gezorgd voor een gevarieerd en uitdagend
trainingsaanbod. Geen training is hetzelfde geweest en ieder kon op zijn eigen niveau
hieraan deelnemen. Met de persoonlijke instructies van de trainers kon je zien dat een ieder
aan het eind van het seizoen zijn niveau omhoog had gebracht. Voor het seizoen 2022-2023
hopen we met dezelfde groep door te gaan, aangevuld met hopelijk nieuwe deelnemers.
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10a IJsclub Otweg en de fietsgroepen, H. Vergeer
Om ook in de zomermaanden de conditie goed op pijl te houden en de soms al wat stijvere
spieren soepel te houden zijn er veel oudere leden van de ijsclub al een aantal jaren
geleden na het einde van het schaatsseizoen op de racefiets gestapt.
In drie verschillende groepen wordt er op verschillende dagen door de regio gefietst met
tochten tussen de 60 en 100 km en een enkele keer ook wel meer.
Soms wordt er ook meegedaan aan door andere organisaties uitgezette toertochten zoals de
Joop Zoetemelk Classic, de Elfstedentocht, een stevige tocht in het Limburgse of Belgische
landschap of een rondje IJsselmeer.
Dit jaar werd een bijzonder prestatie geleverd door Ton Snabel die een toch voor een goed
doel (kankeronderzoek) fietste van Italië naar Nederland over een afstand van ongeveer
1300 km.
De sterke mannen fietsen op de donderdagavond en zondagmorgen hun afstanden.
Ook is er een damesgroep die op de woensdagochtend de mooiste routes uitzoeken en op
de pedalen stappen. Ook daar worden door enkele soms stevige afstanden weggetrapt zoals
bv. Boskoop – Parijs.
En last but not least fietsen de “Grijze helmen” (60+) op dinsdagochtend en zondagochtend
hun rondje beginnend met de wind op de kop en na het altijd gezellige bakkie onderweg voor
de wind weer terug naar huis.
In de loop der jaren hebben velen de cursus “wegkapitein” van de NFTU gevolgd om op een
veilige en verantwoorde manier ook deze tak van sport op de openbare weg te kunnen
bedrijven.
Naast al deze activiteiten doen veel fietsers van de IJsclub op 18 juni mee aan de door onze
nieuwe sponsor georganiseerde 4e Hooftman Toertocht. Een 100 km lange tocht door het
groene hart langs de drie vestigingen van Volvo Hooftman.
De leden van de ijsclub zijn bij deze tocht o.a. de voorrijders bij de verschillende groepen.
Na de zomer en de herfst gaan de meeste van de fietsers weer op de schaats. Enkele diehards fietsen echter ook de winter door mits het niet glad of anderszins onveilig is.
Fietsen: ook een mooi onderdeel van onze club en misschien ook nog een mooi onderdeel
voor onze jeugd om mee aan de gang te gaan.
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11 Voorstel decoratie ALV 2022:

Het bestuur van IJsclub Otweg stelt voor aan de ALV:
Nico van Harskamp per vandaag te benoemen als erelid IJsclub Otweg wegens:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bestuurslid IJsclub Otweg gedurende 40 jaar (1982 - 2022)
Secretaris / lid dagelijks bestuur tot 2008
Lid van Waardering KNSB gewest Zuid Holland (2018)
Jeugdtrainer, wedstrijdbegeleider tot ca. 2012
Lid onderhoudscommissie, coördinator van het onderhoud
Lid baancommissie 2001-2014 realisatie combibaan-accommodatie
IJsmeester natuurijs tot op dag van vandaag
Jurycorps bij (onderlinge) wedstrijden
Samen met Roelie een rol in het kledingbeheer
Vaste kracht bij de Mini-Elstedencrew

Is de Algemene Vergadering het eens met de benoeming van Nico van Harskamp tot erelid?
Applaus
Nico van Harskamp benoemd tot erelid IJsclub Otweg
(stukje Gouwe Koerier 24.05.2022, E. Capello)
Tijdens de ALV op 18 mei ontving Nico van Harskamp in een gezellig druk clubhuis het
erelidmaatschap van IJsclub Otweg en kreeg hij de oorkonde die daarbij hoort uitgereikt. De
voordracht van het bestuur om Nico te benoemen tot erelid werd unaniem gesteund door de
leden. Nico werd door voorzitter Jeroen van der Vliet uitvoerig bedankt voor 40 jaar trouwe
dienst als bestuurslid en hij werd geroemd voor zijn enthousiasme en onbetaalbare inzet voor
de club.
Vele jaren lang was Nico in vele hoedanigheden actief voor de ijsclub. Hij begon in 1982 als
secretaris, was schaatstrainer bij zowel de jeugd als de volwassenen, is ijsmeester, was
nauw betrokken bij de realisatie van de huidige combibaan en is tot op de dag van vandaag
betrokken bij het onderhoud van de accommodatie. In 2012 werd Nico al gedecoreerd als Lid
in de Orde van Oranje Nassau omdat hij zich al vele jaren met hart en ziel inzet voor zijn
ijsclub op meerdere terreinen. Hij is tevens drager van de bronzen schaats als lid van
Waardering van KNSB Gewest Zuid-Holland.
Nico trad vorige week af als bestuurslid, sprak de aanwezigen op vermakelijke wijze toe en
nam het gezegde “het stokje overgeven” wel heel letterlijk: het nieuwe erelid en
onderhoudsman haalde namelijk een duimstok tevoorschijn en gaf deze over aan zijn
opvolger Pieter Westgeest.
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