
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notulen ledenvergadering 
 
Datum: 16 november 2018 
Locatie: IJsclubgebouw de Molenhoek 
 
Voorzitter: C. Noorlander 
Notulist: W. Huisman 
 
Aanwezige bestuursleden: 
- C. Noorlander 
- W. Huisman 
- W. Rietveld 
- A. Deelen  
- P. Hansum 
- H.J. Christians 
- J. Janse  
- J. de Vries 
- C. de Mik 
- J. Boer - de Vries 
 
Afwezig: 
- J. v.d. Oever (met kennisgeving) 
 
Opening 
De voorzitter C. Noorlander heet iedereen welkom en opent de vergadering.  
Er wordt een minuut stil gestaan bij het overlijden van voormalig voorzitter dhr. J.J.C.M. van 
Dooremalen. Daarnaast geeft dhr. C. Noorlander een terugblik over dhr. J.J.C.M. van Dooremalen. 
Ook wordt er aandacht besteed aan overleden bestuursleden dhr. K. v.d. Heuvel en dhr. L. Brand. 
Voor deze vergadering hebben de volgende genodigden zich afgemeld: dhr. J. v.d. Oever en dhr. H. 
Slob. Dhr. H. Slob heeft via dhr. W. Rietveld aan gegeven dat het SWEK een rondje geeft.  
 
Vorige notulen 
Mw. A. van Maurik vraagt of het ledenaantal van de trainingsgroep klopt in de notulen. Mw. W. 
Huisman geeft aan dat er een fout is gemaakt. Onder voorwaarden van aanpassing van het 
ledenaantal op pagina 2 zijn de notulen goedgekeurd.  
Dhr. G. Vonk geeft aan dat de notulen er goed verzorgd uitzien en stelt de vraag of de notulen eerder 
gepresenteerd kunnen worden. Hierbij geeft hij de suggestie dit via de site te doen. Mw. W. Huisman 
neemt deze opmerking mee en zal zorgen dat de notulen op de website geplaatst worden.   
Naar aanleiding van de notulen vraagt dhr. E. Breedveld wat de stand van zaken is rondom het 
overleg met de gemeente. Hij vraagt specifiek of er geld is vrijgemaakt voor het onderzoek. Dhr. A. 
Deelen licht toe dat we het afgelopen jaar actief hebben samengewerkt met de gemeente. Dit heeft 
ertoe geleid dat er op dit moment onderzoek wordt gedaan door advies- en ingenieursbureau 



ADCIM. Zij gaan alles in kaart brengen en een beeld schetsen van de kosten om de ijsbaan te 
vernieuwen/verbeteren ofwel de aanleg van een verharde baan. Aan de hand hiervan zullen verdere 
keuzes gemaakt worden. Daarnaast is er door de firma De Kuiper riet gemaaid, zodat we dit jaar nog 
gebruik kunnen maken van de ijsbaan.  
 
Jaarverslag secretaris  
Mw. W. Huisman geeft aan dat het een bewogen jaar was voor de ijsclub. Allereerst het plotseling 
overlijden van onze voorzitter dhr. J.J.C.M. van Dooremalen. Ze geeft aan dat, zoals eerder benoemd, 
we hem zeer dankbaar voor zijn betrokkenheid en inzet voor onze ijsclub in de afgelopen jaren. Later 
in de vergadering zal teruggekomen worden op het vervullen van de openstaande functie van 
voorzitter.  
Verder wordt het winterseizoen besproken. Op 2 maart 2018 hebben we één dag kunnen genieten 
van het natuurijs. Het was een druk bezochte dag met veel positieve reacties en ijsplezier. Helaas was 
de opening van korte duur en moesten we door de dooi en de slechte omstandigheden van de 
ijsbaan de volgende dag besluiten de ijsbaan dicht te houden. Er is hierdoor opnieuw gebleken dat de 
noodzaak voor aanpassingen/verbeteringen aan de baan is hoog. Door dhr. A. Deelen is echter als 
reactie op de vraag van dhr. E. Breedveld al uitgebreid toegelicht hoe dit eruit gaat zien. Dit wordt 
dan ook niet herhaalt.   
Als laatste wordt benoemd dat mw. A. Rietveld en G. de Bie gestopt zijn als vrijwilliger omtrent de 
verhuur van het clubgebouw. Zij worden hartelijk bedankt voor hun inzet van de afgelopen jaren. 
Mw. G. de Bie krijgt hiervoor een bos bloemen overhandigd. Mw. A. Rietveld is afwezig en deze 
bloemen zullen op een later moment overhandigd worden.   
 
Jaarverslag penningmeester 
De penningmeester laat een overzicht van de financiën uitdelen. Deze is op te vragen bij de 
penningmeester. Het beginsaldo dit jaar is €72.168,24 . Uiteindelijk zijn we uitgekomen op een 
eindsaldo van €79.470,42. Dit betekent dat we met een positief resultaat van €7302, 18 het jaar 
afsluiten. Op het overzicht is een toelichting van alle inkomsten en uitgaven terug te vinden. Een 
mooie bijdrage aan een positief resultaat zijn de inkomsten van de dag natuurijs: €1240.     
W. Rietveld bedankt A. van ‘t Zelfde voor het controleren en meekijken naar het financiële overzicht.  
De kascontrole is dit jaar gedaan door dhr. R. Janse en dhr. H. Slob. De kascontrole geeft aan dat alles 
klopt en akkoord is. Volgend jaar zal de kascontrole uitgevoerd worden door dhr. H. Slob en dhr. H. 
v.d. Meijden.  
Op dit moment heeft de ijsclub 1903 volwassen leden, 556 jeugdleden en 10 ereleden. In de 
administratie zijn drie personen die niet te traceren zijn i.v.m. onbekende gegevens. Van 14 leden is 
niet geïncasseerd door diverse redenen (terugboekingen, verkeerde gegevens etc.). Er zijn 22 
opzeggingen en 9 nieuwe leden aangemeld.  
 
Jaarverslag Trainingsgroep ‘De Molenhoek’.  
Aangezien dhr. C. Noorlander deze vergadering de rol van voorzitter vervuld neemt dhr. C. de Mik 
het verslag van de trainingsgroep over. Hij vertelt dat de trainingsgroep op 30 november 2017 een 35 
jarige jubileum had. Dhr. C. de Mik spreekt zijn dank uit naar het enthousiasme en de betrokkenheid 
van de trainers. Dhr. C. de Mik geeft een korte samenvatting van de activiteiten die afgelopen jaar 
hebben plaatsgevonden:  
- 12 januari: de 3J’s schaatswedstrijd 
- 27 februari: 33e clubkampioenschappen. Tijdens de clubkampioenschappen is de Arie Huisman 
Bokaal verreden. Helaas loopt de animo voor de clubkampioenschappen nog steeds terug.  
- 2 maart: de trainingsgroep heeft de trainingen op natuurijs verzorgd.  
- 19 en 23 maart: de laatste ijstraining van afgelopen seizoen.   
- 3 april: sluitingsavond voor de trainingsgroepleden.  
- 13 september: schaatsverhuur door Dave van Damsport.  



- 18 september: de eerste zaaltraining van het seizoen in het Carillon. De trainingen worden op 
toerbeurt door verschillende trainers verzorgd.  
- 1 en 5 oktober: de eerste ijstraining op de ijsbaan in Dordrecht.  
Verder zijn er diverse trainers die bijscholingen hebben gevolgd. Hierbij kan gedacht worden aan 
verschillende onderwerpen en een trainerscongres.  
  
Dhr. H.J. Christians geeft nog een korte toelichting op de ontwikkelingen binnen de IJsbond. Dhr. W. 
Rietveld heeft het bestuur verlaten. Hiervoor zijn twee nieuwe bestuursleden aangesteld; dhr. G. 
Schrijver en dhr. A. v. Hemert. De wedstrijdkalender vanuit de ijsbond blijft ongewijzigd.  
Ook vanuit de Stichting Schaatsmolentochten geeft dhr. H.J. Christians een toelichting. Dit jaar zal er 
geen ledenvergadering plaatsvinden. Aangezien er al langere tijd geen Molentocht is verreden is 
ervoor gekozen om een jaar over te slaan. Volgend jaar zal de vergadering in Alblasserdam gehouden 
worden. De stichting is bezig met de ontwikkeling van een boek over de geschiedenis van de 
schaatsmolentochten. Dit boek zal naar verwachting in 2023 op het 50 jarig jubileum van stichting 
gepresenteerd worden. De kosten voor het boek zijn €17,50. Er is een intekenlijst waarop 
geïnteresseerden zich kunnen inschrijven.  
 
Pauze 
 
Voordat verder wordt gegaan met de agenda wordt aandacht besteed aan het feit dat P. Hansum 50 
jaar zitting heeft in het bestuur. Dhr. C. Noorlander geeft een korte terugblik over het verloop van de 
taken van dhr. P. Hansum binnen het bestuur. Hij krijgt een portretfoto en bloemen aangeboden. 
Dhr. P. Hansum bedankt de ijsclub dat er aandacht aan zijn 50 jarig jubileum besteed wordt.  
 
Bespreking winterseizoen 
Dhr. C. Noorlander deelt vanuit het Gewest dat dit jaar opnieuw een 100 en 300 m. voor de senioren 
is aangevraagd. Daarnaast is hier een supersprint voor 160 m. aan toegevoegd. Er is bewust gekozen 
voor korte baan i.v.m. de huidige kwaliteit van de baan. Ook de wedstrijden vanuit onze vereniging 
voor ingezetenen en de mini-molentocht blijven staan. 
Dhr. C. Noorlander doet dit jaar de voorspelling voor het winterseizoen. De voorspelling van C. 
Noorlander komt vanuit zijn achtergrond als molenaar. Hij geeft aan dat een barometer een 
belangrijk meetinstrument is voor molenaars. Hij geeft echter wel aan dat hij zich af vraagt in 
hoeverre hij hiermee voor langere tijd kan voorspellen. De verwachting is dat het in november en 
begin december nat zal zijn en het gaat sneeuwen. Na 21 december zal het droog worden en zullen 
we dus geen witte kerst hebben. In januari zal er een gesloten sneeuwdek komen waardoor ijs geen 
kans krijgt. Eind februari zal er echter nog twee weken ijs komen.  
 
Bestuursverkiezing  
Alle herkiesbare leden zijn met applaus ontvangen. 
Vanuit het bestuur is het voorstel om dhr. J. Huisman tot voorzitter te benoemen i.v.m. de vacante 
positie van voorzitter. Ook dit voorstel wordt met een applaus ontvangen.  
Dhr. J. Huisman bedankt de vergadering voor het vertrouwen om voorzitter te worden. Hij stelt zich 
kort voor en geeft aan dat hij de ijsclub een warm hart toedraagt en het een eer vindt dat hij 
gevraagd is. Hij had echter nog twee twijfelpunten omtrent het voorzitterschap. Eén daarvan is de 
familieband met secretaris mw. W. Huisman. Het andere punt is zijn leeftijd. Hij zou graag zien dat er 
meer verjonging in de ijsclub komt. Beide bezwaren zijn echter zorgvuldig overwogen en besproken 
en heeft ertoe geleid dat hij zich wil inzetten als voorzitter. De missie voor de komende jaren zal 
echter wel nadrukkelijk liggen op het verjongen van het bestuur.   
 
 
 
 



Rondvraag 
Dhr. E. Breedveld vraagt of er gezien de huidige financiële situatie is gedacht aan de optie tot 
risicoloos beleggen. Hierbij had hij gedacht aan zonnepanelen i.v.m. de gunstige ligging van het 
ijsclubgebouw. Hij vraagt of het bestuur hierover wil nadenken. Dhr. C. Noorlander geeft aan dat er 
een aantal lekkages zijn geweest op het dak en dat vernieuwing van het dak noodzakelijk is. Hierbij 
zal het voorstel meegenomen worden en de opties tot plaatsing onderzocht worden.  
  
Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering en kondigt de gratis verloting, Amerikaanse schaatsverkoop en het 
Rad van Avontuur aan. 
 
Winnaars van de gratis verloting 

1. Mw. A. Huisman 
2. Dhr. R. Janse 
3. Dhr. P. de Vries 
4. Dhr. C. Noorlander 
5. Dhr. A. van ‘t Zelfde 
6. Mw. G. de Bie 
7. Mw. P. Christians 
8. Dhr. B. Lagendijk 
9. Dhr. H. v.d. Meijden 
10. Mw. A. van Maurik 
  

Amerikaanse verkoop 
De Amerikaanse schaatsverkoop is gewonnen door dhr. R. Boele. De Amerikaanse schaatsverkoop 
heeft €100  opgeleverd. De voorzitter had een bedrag van €100 opgeschreven. Bij natelling blijkt de 
verkoop €102 opgeleverd te hebben.  


