
IJsvereniging Bedum, Notulen 148e Jaarvergadering  
 
 
 
Datum: 10 december 2018 
Aanwezig: Zie presentielijst  
Afwezig met kennisgeving: Leontien Scholma, Jolanda Langeland en Frank Admiraal 
Voorzitter: Peter van Dijk 
Notulist: Linda Stiekema 
 
1). Opening  
Peter opent, voor hem de eerste keer, de 149ste jaarvergadering, ‘2 minuten over tied’. Bij de eerste 
vergadering als voorzitter, is Peter de hamer vergeten.  
Activiteiten rondom de ijsbaan afgelopen jaar; het afgelopen jaar hadden we vijf dagen ijs. Tevens is er 
tijdens de lichtweek een ballonvaart vanaf de ijsbaan geweest. Rondom de ijsbaan is nieuwe LED 
verlichting aangebracht. Door de droge zomer is het gras ‘raar’ gaan groeien. Het gras is nu mooi kort en 
afgelopen weekend is er water op de baan gezet. Andere ijsbanen hebben door de droogte moeite om 
het water op de baan te houden.  
Anco van der Kamp is afgelopen jaar op 91-jarige leeftijd overleden. Er wordt voor hem en andere leden 
die ons afgelopen jaar zijn ontvallen één minuut stilte gehouden. 
 
2).Notulen vorige vergadering (27 november 2017) 
Opmerking van; Arent Sterenberg; tiet is met een d. 
De notulen worden verder goedgekeurd. 
 
3).Verslag Kascommissie + benoeming nieuw lid kascommissie. 
Lilian West neemt het woord. Zij en Frank Admiraal hebben de kasstukken bij de penningmeester 
ingezien en deze zien er prima uit. Frank is vandaag afwezig maar heeft schriftelijk akkoord gegeven en 
is tevens aftredend. Zijn plek wordt ingenomen door Harry van der Berg. Lilian en Harry maken nu deel 
uit van de kascommissie. Jacob Roorda stelt zich beschikbaar als reserve lid kascommissie. 
 
4).Verslag Penningmeester 
Het financiële verslag ligt tijdens de jaarvergadering op de tafels.  
Een grote kostenpost is dit jaar de aanschaf van LED verlichting rondom de ijsbaan geweest. De kosten 
waren €20.800,-. Met subsidies en een bijdrage vanuit de Stichting IJsbaan is de verlichting gefinancierd. 
 
5).Bestuursverkiezing 
Periodiek treden af Jolanda Langeland en Peter van Dijk. Beide zijn herkiesbaar. Er hebben zich geen 
tegenkandidaten gemeld voorafgaande aan de jaarvergadering bij het bestuur. Jolanda en Peter blijven 
in het bestuur.  
 
6).Contributie aanpassing 
De contributie zal dit jaar niet aangepast worden. De contributie inkomsten per jaar kunnen wat 
wisselen ivm nieuwe leden die zich aanmelden wanneer er ijs is. 
 
 
 
 



7).Verslag trainingsclub door Han Paul Westing 
Han Paul Westing neemt het woord. Hij heeft het stokje overgenomen van Jan Bakker, als voorzitter van 
de schaatsclub. Hij bedankt Jan voor zijn inzet in de afgelopen jaren als voorzitter.  
Sinds afgelopen zomer zijn er weer vier trainingsgroepen binnen de schaatsclub. Een van de trainsters 
op moment is 18 jaar en komt uit Bedum. De schaatsclub heeft op moment een leden aantal van; 65.  
Er wordt druk geflyerd en posters opgehangen om meer leden te werven. Er komt binnenkort een 
jubileum aan. Ze zijn druk bezig met sponsoring. 
Namens de ijsvereniging Bedum wordt Jan Bakker bedankt voor zijn inzet de afgelopen jaren middels 
een bos bloemen. 
 
8).Mededelingen  
-Nico Groenendijk heeft een tekening van een skeelerbaan ingediend. Hij neemt het woord en heeft 
contact met de gemeente over de aanleg van een skeelerbaan. Binnen het bestuur is er ook contact met 
de gemeente. Begin volgend jaar wordt er in overleg met hun gekeken naar een invulling van het 
evenemententerrein (het terrein waar nu de noodschool staat). De aanleg van een eventuele 
skeelerbaan wordt door het bestuur zeker meegenomen.  
-Vrij schaatsen voor leden van natuurijs verenigingen in Kardinge. Dit kan op; 29 december 16.30-19.00 
en 16 februari 19.00-21.00. Op vertoon van de lidmaatschapskaart van de ijsvereniging Bedum. Check 
altijd nog even de website van de KNSB Groningen voor evt. wijzigingen of check onze social media.  
 
-De noodschool die op het evenemententerrein staat, staat hier tot en met oktober 2019 en zal dan 
worden afgebroken. De indeling van het terrein zou daarna kunnen veranderen. De ijsbaan zal intact 
blijven. Het blijft een groene long, er mag niet gebouwd worden (woningbouw). Het gehele terrein (4,5 
hectare) is eigendom van de Stichting IJsbaan. Ideeën voor de invulling van het evenemententerrein 
vanuit de leden kunnen worden gemeld bij het bestuur. 
-Over twee jaar is het 150-jarig bestaan van de ijsvereniging Bedum. Er is een commissie opgesteld die 
druk bezig is met de voorbereidingen hiervan. Ook hiervoor zijn ideeën welkom bij het bestuur. 
-4 nov. 1968 op de bestuursvergadering van de ijsvereniging besluit H.J. van den Berg te bedanken als 
bestuurslid. A. Bosman wordt bereid gevonden om bij eventuele benoeming deze functie te aanvaarden. 
Op 29 november 1968 wordt Andries op de Algemene Jaarvergadering gekozen als bestuurslid. Tijdens 
de bestuursvergadering op maandag 10 februari 1975 wordt Andries benoemd als voorzitter van de 
ijsvereniging. Dit jaar is Andries 50 jaar bestuurslid, hij wordt onder luid applaus hartelijk bedankt. 
Namens het bestuur wordt hij bedankt middels een bloemetje en etensbon.  
 
 
9). Rondvraag  
-Wim Durenkamp; de stichting ijsbaan wat is het en wat is het doel? Stichting bezit het onroerend goed 
en heeft als doel het in stand houden van de ijsbaan. De ijsvereniging exploiteert de ijsbaan.  
-Tonnie v.d. Werf; er staan nog oude namen op de website van de ijsvereniging, dit moet nog aangepast 
worden. Dit zal gedaan worden.  
 
10). Sluiting 
Peter sluit om 21.08 de vergadering. De traditionele verloting wordt ingezet met prijzen die beschikbaar 
zijn gesteld door; Velting Bedum, Derk Bleker wijnhandel, de Klok dranken. Hierna volgt het 
klaverjassen. 


