
                                                                                                         

Opgericht: 15-01-1883 

                            Secr.: J. Buze 

                                Visserwei 41 

                     8407 ET  Terwispel 

JAARVERSLAG 2011-2012 

  

In 2010 lag er ten tijde van de ledenvergadering al 3 weken ijs, doch daar was in december 2011 nog geen sprake 
van. De ledenvergadering werd gehouden op 21 december 2011. Op de ledenvergadering waren Marike Kort en 
Gabe Huitema aftredend. Kandidaten waren Johnny Buze en Henk de Boer. Er hadden zich geen 
tegenkandidaten gemeld zodat beide heren welkom worden geheten door de zittende bestuursleden. 
Het bestuur bestond hierna uit: 

Voorzitter Henk de Vries Harnemoune 1 0513-463120 harnemoune1@hetnet.nl 

Secretaris Johnny Buze Visserwei 41   0513-460464 j-buze@hotmail.com 

Penningmeester Jan Idzerda De Streek  67 0513-462203 j.idzerda@home.nl 

IJsmeester Luut Jan Mulder ‘t Feantsje 8 0513-464900 vissersil@hetnet.nl 

Lid Henk de Boer Alde Dyk 23 0513-462723 hdeboer01@home.nl 

  

Op de agenda van de ledenvergadering stond o.a. naast de bestuursverkiezing ook het ingevoegde punt: 
Verbouw dorpshuis. 

  

VRIJWILLIGERS 

Na de ijsloze maand december begon het eind januari toch te vriezen zodat de baan open kon op 
donderdagmiddag 2 februari. Helaas, voor de schaatsliefhebbers, viel er vrijdag 3 februari wat sneeuw. Door 
diverse vrijwilligers is in de loop van de middag de baan geveegd waardoor een ieder weer de schaatsen kon 
onderbinden 

  



 

  

De ijsbaan was open van 2 t/m 12 februari. Mede door spontane opgave van vrijwilligers was het clubgebouw ’s 
middags en ’s avonds ook geopend. Er werd veel chocolademelk, worst e.d. verkocht. 

VOM-TOCHT 

Door de aanhoudende vorst kon er ook op het buitenwater geschaatst worden en werd er door velen gedacht aan 
een Elfstedentocht. Als die gedachte er is, gaan bij ons de gedachten uit naar de van Oordt’s Mersken tocht. 
Door de IJscommissie Terwispel, een samenwerking tussen s.v. Wispolia en IJsclub Spaltenbrêge, waren de 
afspraken vorig jaar op een rijtje gezet waardoor er dit seizoen in korte tijd een mooie tocht uitgezet werd. De 
route was aangepast en korter dan de routes van voorgaande jaren. De tocht werd gedurende 2 dagen (12e en 13e) 
gehouden en trok beide dagen veel deelnemers. Op zaterdag 11 februari 2012 waren er 932 deelnemers en op 
zondag 12 februari waren er 885 deelnemers. In de loop van zondagmiddag begon het te dooien doch dit mocht 
de pret niet drukken. Een pluim voor de IJscommissie temeer omdat er ook nogal wat geveegd moest worden. 





                               

Als ijsclubbestuur willen we dan ook alle vrijwilligers hartelijk bedanken voor hun inzet in de afgelopen periode. 

WISPELWEAGEN 

In januari werd het jaarverslag 2010-2011 geplaatst en in de maanden februari en maart werd er een stukje 
geschreven over actuele zaken. 

WEBSITE 

De website van het dorp ( www.terwispel.net ) is uitgebreid met een pagina voor de ijsclub. Hierop staan de 
namen van de bestuursleden en als het ijs het toelaat, de openingstijden van de baan. In de loop van de tijd zal er 
meer informatie op gezet worden. 

JEUGDHONK 

  

I.s.m. het jeugdhonk is er op zaterdag 11 februari een Disco On Ice gehouden. Het afgelopen jaar is het 
clubgebouw maandelijks 1 tot 2 keer gebruikt als jeugdhonk. 

VRIJWILLIGERSDAG 



Zoals in de ledenvergadering gemeld was, hadden we ons opgegeven voor de landelijke vrijwilligers actie 
NLDOET. De gevraagde vergoeding voor de opgegeven werkzaamheden was gehonoreerd, wat betekende dat 
we op 17 maart los konden. Het werk wat gedaan moest worden bestond uit opruimwerkzaamheden, toegang tot 
materiaalopslag verbeteren, wat grondwerk, plaatsen toegangshek aan kant Alde Dyk en verzorging natje en 
droogje voor alle meewerkenden (ook van andere verenigingen). 

                                                                                                                         

                                  

  

De inwendige mens werd niet vergeten. De catering had de beschikking over ons clubgebouw voor de koffie en 
thee.  

                                                                      

 

  

De middenzaal van het Dorpshuis konden we gratis gebruiken voor de middagmaaltijd die bestond uit 3 soorten 
stamppot. De stamppotten werden geleverd en deels gesponsord door Slagerij Bigmans. 



                                             

   

  

  

  

MAAIEN 

In november heeft Luut Jan een gedeelte van ijsbaan met onze maaimachine gemaaid. Omdat het 
middengedeelte te nat was is dit in 2 delen met een bosmaaier gemaaid door Kees Paulusma en Luut Jan Mulder. 
Het leek wel een golfbaan (zo kort was het gras) voordat de baan onder water gezet werd. 

BESTUURSVERGADERING 

Als bestuur hebben we het afgelopen jaar bestuursvergaderingen gehad op 9 januari, 29 februari, 10 oktober en 
op 27 november. 

NIEUWE PACHTOVEREENKOMST 

Op 8 april hebben we de nieuwe pachtovereenkomst ontvangen die gelding is vanaf 1-01-2011 tot 31-01-2017. 
Deze pachtovereenkomst moet nog ter goedkering naar de grondkamer. Op 18-11-2012 hebben we bericht van 
de grondkamer ontvangen dat zij het huurcontract op 1 punt willen aanpassen. Wij hebben geen bezwaar tegen 
dit besluit zodat de grondkamer 21 dagen na het versturen van de brief, 15-11-2012, een beschikking kan 
opmaken. 

DORPSHUIS 

In het kader van uitbreiding Dorpshuis hebben we overleg gehad met afgevaardigden van: 

Bestuur Dorpshuis, Gemeente en Plaatselijk Belang. 

Tevens hebben we de vergadering van aangeslotenen van het Dorpshuis bezocht. 

18/1/2012 

Overleg Dorpshuis, PB, IJsclub, Gemeente 

Als Dorpshuis bouwt moet watertoevoer naar ijsbaan anders en voorkant ijsbaan wordt parkeerterrein met 
voorziening voor evenemententerrein 

27/2/2012 

Overleg Dorpshuis – IJsclub 



Invulling over ijsbaan in Dorpshuis m.n. financiële mogelijkheden. 

17/4/2012 

bezoek vergadering van aangeslotenen 

Augustus – September 2012 

Gesprek met bouwcoördinator Dorpshuis over invulling wensen IJsclub bij vervallen clubgebouw IJsclub en 
overgang naar accommodatie van Dorpshuis. 

26/9/2012 

Overleg met afgevaardigden van Dorpshuis en Gemeente over: 

Gevolgen demping sloot bij uitbreiding Dorpshuis 

Nieuwe waterinlaat voor ijsbaan 

IJsbaan aan voorkant inkorten omdat dit deel van de baan nodig is i.v.m. opslag materialen en uitvoering 
werkzaamheden bij verbouw Dorpshuis en toekomstig dorpsplein. 

Toekomstig evenemententerrein 

Wateropvang compensatie als sloten aan voorkant ijsbaan gedempt worden. 

8/10/2012 

Overleg met afgevaardigden van Dorpshuis en Gemeente over: 

Wateropvang compensatie bij dempen sloten: Gemeente gaat dit nog bespreken met Wetterskip 

Nieuwe waterinlaat: vergunningen zijn klaar. 

Aangegeven waar de nieuwe kade aan Zuidkant van de ijsbaan komt. 

Toekomstig evenementerrein: 

In 2013 nader overleg over de aanleg (PB Terwispel, Dorpshuis, feestcommissie en gemeente; ) Actie 
gemeente.  

NIEUWE KADE 

20 november is de aannemer begonnen en 27 november was men klaar met het aanleggen van de nieuwe kade. 

 

IJSBAAN WATERINLAAT 



In het kader van uitbreiding Dorpshuis moest de waterinlaat van de ijsbaan veranderd worden. In overleg met 
gemeente en waterschap is besloten om de waterinlaat aan de Noordwest kant van de baan te maken. Er moest 
vanuit de vaart een buis onder de Alde Dyk door naar de ijsbaan. Aan de vaartkant is een stuk walbeschoeiing 
gemaakt met hierin een afsluiter. Op 15 nov. jl. is men begonnen en op vrijdag 30 november liep het eerste 
water, zonder gebruik van pomp, op de baan. 

 

De PVC buis aansluiting over de sloot en op de ijsbaan is nog niet naar volle tevredenheid. 

De watersnelheid is niet zo groot maar toch konden we 3 dagen later de afsluiter dichtdraaien omdat de baan vol 
was. 

 

	  


