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Ijsbaan en clubhuis:
De ijsbaan is afgelopen jaar/seizoen toch nog een halve dag open geweest ondanks
de baan tot twee maal toe is vernield door plaatselijke jeugd. Een keer is dit door een
oplettende dorpsbewoner opgemerkt die vervolgens de fietsen van de daders op slot
heeft gezet en de sleutels bij Henk de Vries heeft gebracht.
De jongelingen konden zich daarop melden en verantwoording afleggen. Als
tegemoetkoming zijn een aantal vrijwilliger geweest bij de actiedag van NL Doet
Wij hadden nog een deur (hekwerk) liggen en deze is geplaatst tussen het dorpshuis
en ons clubhuis
Bij het hekkelen is net als vorig jaar een stukje vergeten, maar dit is de
verantwoordelijkheid van de Gemeente. Bij het maaien is de baan wat verreden door
het zware materiaal wat daar voor gebruikt wordt. Luut Jan Mulder heeft de stoppels
met de bosmaaier gekortwiekt, zodat de baan weer klaar is om onder water gezet te
worden.
Rabo ledensponsoring:
De Rabo ledensponsoring heeft ons € 35,- opgeleverd. Henk de Vries is bij de
bekendmaking geweest in Hotel Tjaarda in Oranjewoud en daar bleek dat wij hoger
zijn geëindigd dan het dorpshuis en de sportvereniging.

NLDoet:
Tijdens de NL Doet actiedag hebben wij de volgende werkzaamheden verricht:
-

Herstel vloer van het clubhuis. Door de waterschade in 2016 en omdat het
dak nog niet helemaal waterdicht is, hebben we de vloer op bepaalde
plekken moeten herstellen;
Het ijsbaanterrein opgeruimd. Er zat in de aangevoerde grond afval/puin;
Bestrating rondom het clubhuis, hersteld;
Vervangen van een paar dakplaten;
Afval afgevoerd.

Voor de komende actiedag van NL Doet 9 en 10 maart 2018:
Er moet nodig buitenom worden geverfd. Het clubhuis heeft mogelijk verder ook nog
wat opknapwerk nodig (vloer). Daarnaast zal er baanonderhoud plaats moeten
vinden (brandnetels, hekkelafval).
Ook moet er nog afval weg worden gebracht. Er staan nog paar dakplaten die
vervangen zijn. Er is echter twijfel over deze platen, is het asbest of niet. Sietze zal
informatie opvragen om zeker te weten of het wel of niet om asbest gaat en
inventariseren over de te nemen stappen wanneer het wel asbest is.
Wij gaan nu eerst de winter in en hopen op mooi winterweer met veel schaatsplezier.

