
Vergadering  ledenvergadering IJsclub de Winterkoning
Datum 29 november 2019

Vergadering : Leden IJsclub de Winterkoning 
Datum : 29 november 2019
Plaats : Hogeweg 2 te Zuid-Beijerland, bij Krijn in ’t Veld
Aanwezig : 46 leden inclusief bestuur
Afwezig met kennisgeving : geen  
 

Agenda:  
1- Opening   
2- Notulen vorige ledenvergadering  8- Stand van zaken gebouwen –werkzaamheden
3- Jaarverslag 2018 – 2019  9- Bezetting Punchtent en vrijwilligers
4- Financieel jaarverslag 2018 - 2019 10- Winterprogramma
5- Verslag kascommissie 11-  Rondvraag
6- Mededelingen en ingekomen stukken 12-  Sluiting
7- Bestuursverkiezing
Pauze ……….. met gratis verloting

1. Opening: 
Voorzitter Ad Bos opent de 128e ledenvergadering en heet iedereen van harte welkom. Een 
speciaal welkom aan:

 ons aanwezige erelid Aad Wagenmaker 
 Johan Trouw namens het District Hoeksche Waard
 Anki de Kiefte namens het Gewest Zuid-Holland. 

                
2. Notulen vorige ledenvergadering: 

De notulen van de vorige ledenvergadering d.d. 7 december 2018 worden door de secretaris 
traditioneel hardop voorgelezen en met instemming van de vergadering goedgekeurd. 

3. Jaarverslag  2018 - 2019:
John Ruizeveld leest het jaarverslag voor. De vorst trad laat in, maar heeft er toch nog voor 
gezorgd dat het gat gedeeltelijk dicht heeft gelegen. Leen Bos heeft naar verluid bij een dikte van
2 cm het ijs getest, maar heeft hij het droog gehouden?

Door de vorst is het gat van toch nog open geweest van 1 tot 5 maart. Hierdoor hebben de leden 
van het ijs kunnen genieten. Het bestuur heeft enkele activiteiten georganiseerd.

Het clubhuis is het afgelopen jaar grotendeels verbouwd waarbij als gevolg van bepaalde 
werkzaamheden enkele helpers nagenoeg onherkenbaar waren. Op 11 januari 2020 wordt het 
clubhuis officieel heropend en hiervoor worden de leden uitgenodigd.
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4. Financieel Jaarverslag 2018 - 2019: 
Door penningmeester Aad Wesdorp wordt m.b.v. het uitgedeelde financiële overzicht op enkele 
posten kort toegelicht: 

 Ondanks dat er geschaatst kon worden is het ledenaantal gedaald van 540 naar 511. Dit 
komt ook door verhuizingen en overlijden van enkele leden;

 Voor de verbouwing van het clubhuis is een budget gereserveerd van € 4.000,00. De 
verbouwing heeft tot op heden ongeveer € 2.600,00 gekost. Het eigen vermogen van de 
vereniging is gedaald naar € 13.933,10; 

 Door het aanpassen van het verzekeringspakket is € 354,00 aan premie teruggestort;
 De grond waarop het clubhuis staat wordt gepacht van Staatsbosbeheer. Door jaarlijkse 

inflatie is de pacht gestegen naar circa € 75,00.

5. Verslag Kascontrolecommissie 2018 - 2019: 
Namens de kascommissie geeft Arthur Rommens aan dat na controle van de boeken is gebleken
dat alles in orde is. De penningmeester wordt decharge verleend. 

De kascommissie voor 2020 bestaat uit Arthur Rommens en Krijn in ’t Veld Sr.. Gerrit Boon heeft 
deel uitgemaakt van deze commissie, maar door omstandigheden nog nooit een controle 
gedaan. Hij wordt als reserve lid opgenomen zodat hij te zijner tijd toch nog de kascontrole kan 
verrichten.

6. Mededelingen en ingekomen stukken:
 Via e-mail nieuwsbrieven worden wij vanuit het gewest en de KNSB op de hoogte 

gehouden.

7. Bestuursverkiezing: 
Aftredend en herkiesbaar: 

 Johan Trouw
 Eelco Bosua
 Gerrit Kalis
 John Ruizeveld

Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld. Met algemene instemming van de 
vergadering worden de heren voor een periode van 4 jaar herkozen. 

Enkele bestuursleden blijken al een ruim aantal jaren zitting te hebben in het bestuur en dit 
mag niet ongemerkt voorbij gaan:

 Aad Wesdorp: 40 jaar bestuurslid
Normaal gesproken wordt op de vergadering van het Gewest Zuid-Holland stil 
gestaan bij jubilea, maar daar Aad Wesdorp alleen naar zijn eigen vergaderingen 
gaat, wordt hier gezien de staat van dienst een uitzondering voor gemaakt. 
Anki de Kiefte is namens het Gewest Zuid-Holland aanwezig. Uit recherche blijkt 
dat Aad al op jonge leeftijd betrokken was bij de vereniging: Als Aad als ijstester op 
het ijs bleef staan, kon de vereniging het bestuur bijeen roepen zodat het Gat open 
kon. Binnen het bestuur heeft Aad diverse functies verricht. 
Als blijk van waardering wordt door het gewest een mooie bos bloemen 
overhandigd. De aanwezige laten de waardering gelden via een warm applaus.
Ook het bestuur van De Winterkoning wilde dit jubileum niet ongemerkt voorbij laten
gaan. Door de voorzitter wordt Aad bedankt voor zijn inspanningen en wordt de 
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zilveren speld met inscriptie opgedaan. Daarnaast wordt een mooie bos bloemen 
overhandigd. Wederom volgt een warm en gemeend applaus!

De voorzitter toont zijn coachingskwaliteiten door op een “vriendelijke” wijze aan 
dochter Kristel te vragen of zij nog een bos bloemen beschikbaar heeft. Niet alleen 
Aad Wesdorp zet zich in voor De Winterkoning maar ook zijn echtgenote Jenny 
doet dit een ruim aantal jaren. Als er ijs is, is onze Jenny vaak terug te vinden 
achter de bar en op vergaderingen verzorgt zij de verloting. Als blijk van waardering 
ontvangt ook zij een speld (maar in dit geval zonder inscriptie) en een mooie bos 
bloemen. De aanwezige ondersteunen de waardering met een luid applaus.

 Annee (Bobby) Andeweg: 35 jaar bestuurslid
Wederom vraagt de voorzitter op subtiele wijze aan Kristel om een bos bloemen. 
De ledenkaarten met de uitnodigingen voor de ledenvergadering worden al jaren 
door Bobby bezorgd. Mede als dank voor deze bijdrage wordt de bos bloemen 
hiervoor overhandigd. Om de speld te verkrijgen, moet hij nog jaar aanblijven. 
Ook Bobby ontvangt een mooi applaus van de aanwezige leden.

Pauze
In de pauze is er onder het genot van een drankje de traditionele verloting met smakelijke 
prijzen voor iedereen. 

Door Jenny Wesdorp worden de prijzen verloot en uitgereikt. 

De hoofdprijs, een mooie taart van Bakker Van der Linde, wordt tot haar eigen grote 
verrassing voor het tweede achtereen volgende jaar gewonnen door Jenny Wesdorp!

8. Stand van zaken gebouwen en werkzaamheden:
Johan Trouw, de voorzitter van de IJscommissarissen, geeft aan dat het onderhoudswerk 
afgelopen jaar niet voor niets is gedaan gezien de ijspret. De volgende werkzaamheden 
zijn uitgevoerd door diverse vrijwilligers en bestuursleden:

 Maaiwerk verricht door Ad en Aad 
 Verbouwing van het clubgebouw tot een Oostenrijkse Apres Ski Bar. Voor de 

heropening op 11 januari 2020 moeten nog enkele werkzaamheden verricht 
worden. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de styling met het ophangen van 
gordijnen, herten geweien en oude foto’s. Afhankelijk van de kosten wordt mogelijk 
aan de buitenzijde door een kunstenaar een wandschildering gemaakt.

 Aanleggen van drainage rondom het clubhuis
 Het aanleggen van een terras door verharding te storten
 Het aanvragen van een vergunning voor het verbreden van de sloot van het Gat 

naar het clubhuis door riet weg te halen
 De container moet opnieuw ingericht worden zodat er bij wedstrijden toch een 

kleedruimte beschikbaar is.

9. Bezetting punchtent:
De voorzitter vraagt om vrijwilligers bij de bezetting van de punchtent. De bestuursleden 
zorgen om toerbeurt voor bezetting waarbij iemand met sociale hygiëne aanwezig is: 
Johan, Krijn of Ad. Naast Els Pitt stellen Kristel Bos, Johan Konijnendijk en Remco Apon 
zich beschikbaar. 
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10.Winterprogramma
Zodra het vriest worden op de eerste woensdag dat de baan open is de schoolwedstrijden
georganiseerd. De scholen worden bezocht en enthousiast gemaakt. 
De Clubkampioenschappen bestaan uit  kortebaanwedstrijden.  Daarnaast  ringetje  rijden,
clubkampioenschap korte baan voor junioren en senioren.

Via het Gewest zijn aan onze vereniging de Kortebaan kampioenschappen Zuid-Holland
voor junioren (tot 19 jaar; dames en heren) toebedeeld.

11.  Rondvraag
De rondvraag wordt aan de hand van de intekenlijst gedaan:

 Dick van der Wel: Wordt de punchtent verkocht? Nee, deze wordt aangehouden. Bij
langere vorstperiodes zal de tent gewoon opgezet worden.

 Elayne Weijmans: Heeft geen kaartje ontvangen. Wordt als nog bezorgd c.q. ligt in 
de kantine klaar bij vorstperiode.

 Arthur Rommens: De vooraankondiging van de incasso en/of ledenvergadering 
heeft hij niet per e-mail ontvangen. Mogelijk als spam ontvangen. Wij ontvangen 
berichten dat e-mailboxen vol zitten en/of e-mailadressen niet meer actueel zijn. Na 
de vergadering wordt het e-mailadres weer doorgegeven zodat het e-mailadres 
(eventueel) aangepast kan worden.

 Anki de Kiefte: heeft geen vragen, maar vindt het wel een bijzonder gezellige avond.
 Peet Weijmans: De dixie wordt dit jaar nog beschikbaar gesteld, maar in de winter 

van 2020 – 2021 is de dixie niet meer beschikbaar, omdat hij stopt met werken.
 Johan Trouw: Vraagt aan Ad Bos of de tennisbaan komend jaar beschikbaar is voor 

de ijsvereniging. Ad geeft aan dat zolang de tennisbaan er is, de ijsvereniging de 
tennisbaan in de wintermaanden mag gebruiken.
Namens de ijsclub hebben Krijn in ’t Veld en Johan een proefles gehad bij de tennis.
Namens het District geeft Johan aan dat er een nieuw bestuur is dat meer interactie
wenst met de verschillende ijsclubs. Dit om meer leden te verkrijgen.
IJsclub De Kom stelt chocomel en pepernoten beschikbaar voor de komende 
training van de jeugd in Breda. Dit om extra kleur aan sinterklaas te geven. 
Ad Bos geeft nog steeds les aan senioren.
Op 7 december a.s. is er een avondwedstrijd in Breda. Diverse leden van de 
verschillende ijsclubs komen helpen. Maar vrijwilligers om te helpen bij bijvoorbeeld 
het klokken worden verzocht zich bij Johan te melden.
Verschillende bestuursleden van onze ijsclub trainen op donderdagavond in Breda. 
Indien leden zich aan willen sluiten, kunnen zij zich aanmelden bij Ad Bos.

 Casper Bijl: Wordt er nog iets georganiseerd voor de jeugd als er geen ijs komt? 
Mocht er eind februari geen ijs zijn dan wordt de jeugd uitgenodigd voor schaatsen 
op de kunstijsbaan in Breda.

 Martijn Trouwborst: vernieuwde spreuk: “IJsbaan gaat open als hij dicht gaat”
 Krijn in ’t Veld: vraagt om oude schaatsfoto’s voor de inrichting van het clubhuis.
 Ad Bos: het aantal leden van de tennis neemt af en daarom is de tennisvereniging 

op zoek naar nieuwe leden. De contributie bedraagt € 50,00 per jaar. Onze ijsclub 
heeft er belang bij dat de tennis behouden blijft zodat wij als ijsclub in de 
wintermaanden een ijsbaan voor de jeugd in het dorp hebben.
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12.  Sluiting 
Niets meer aan de orde zijnde bedankt de voorzitter iedereen voor zijn aanwezigheid en in 
het bijzonder Krijn in ’t Veld en Liesbeth Blok voor het beschikbaar stellen van de ruimte en 
de goede verzorging en sluit de vergadering onder toezegging van een drankje voor de 
aanwezige leden. 
Door Ad Bos wordt een aantal filmpjes getoond. 

Aldus naar beste weten, kunnen en naar waarheid opgemaakt door,

John Ruizeveld, secretaris van Y.C. De Winterkoning
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