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Het afgelopen jaar was een jaar van veranderingen. Net voor het winterseizoen was de baan aan de voorkant
ingekort. Het vullen van de baan kon daardoor niet meer op de gebruikelijke wijze plaatsvinden. November 2012
is er daarom een vulleiding vanuit de vaart aangelegd. Deze veranderingen hadden te maken met de uitbreiding
van het Dorpshuis. In de loop van het jaar is het casco van de aanbouw bij het Dorpshuis voltooid. De afwerking
in en rond het Dorpshuis en de ijsbaan wordt in de loop van 2014 voltooid. Er zijn al bijeenkomsten geweest
over de invulling van de openbare ruimte, doch het definitieve plan is nog niet klaar.

LEDENVERGADERING
De ledenvergadering werd gehouden op 19 december 2012. Naast de gebruikelijke verslagen stonden op de
agenda o.a. bestuursverkiezing en contributievoorstel. Op de ledenvergadering was Luut Jan Mulder periodiek
aftredend en herkiesbaar voor een nieuwe bestuurstermijn. Daar er zich geen tegenkandidaten hadden gemeld
kon Luut Jan voor een volgende periode zitting in het bestuur nemen. De bestuurssamenstelling bleef gelijk en
bestond daardoor afgelopen jaar uit:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
IJsmeester
Lid

Henk de Vries
Johnny Buze
Jan Idzerda
Luut Jan Mulder
Henk de Boer

Harnemoune 1
Visserwei 41
De Streek 67
t Feantsje 8
Alde Dyk 23

0513-463120
0513-460464
0513-462203
0513-464900
0513-462723

harnemoune1@hetnet.nl
j-buze@hotmail.com
j.idzerda@home.nl
vissersil@hetnet.nl
hdeboer01@home.nl

Een van de andere agendapunten was het contributievoorstel. Tijdens de overgang van guldens naar euro’s werd
er een contributie verhoging doorgevoerd.
Deze contributie werd in de jaarvergadering van 2004 als volgt vastgelegd:
·
18 jaar en ouder € 4, ·
twee persoonshuishouding € 4, ·
gezinscontributie € 5,50
Het voorstel aan de ledenvergadering van 2012 was om de contributie over de gehele linie met € 0,50 te
verhogen. Dit voorstel werd met algemene stemmen aangenomen.

VRIJWILLIGERS

Na de ijsloze maand december begon het in januari toch te vriezen zodat de baan open kon.
De ijsbaan was open van 17 t/m 26 januari.

.

Mede door spontane opgave van vrijwilligers was het clubgebouw ’s middags en ’s avonds ook geopend.
Er werd een kortebaanwedstrijd voor de jeugd gehouden, de school heeft haar wedstrijden gehouden en net
voordat de dooi inviel werd er op zaterdag 26 januari strijkijzer curling voor leden vanaf 16 jaar gehouden.

WISPELWEAGEN
In januari werd het jaarverslag 2011-2012 in de Wispelweagen geplaatst en in februari werd er een verslagje van
de jeugdwedstrijden geplaatst.
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 en de geplande activiteiten
van de ijsclub of jeugdhonk. De jaarverslagen zijn er in november opgezet.

JEUGDHONK
I.s.m. het jeugdhonk zijn er op vrijdag 18 januari kortbaanwedstrijden gehouden voor de groepen 5 t/m 8 van de
basisschool en klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs. Tijdens en na de wedstrijden was er muzikale
ondersteuning van de disco van Marco Verloop.

Het clubgebouw werd maandelijks gebruikt als jeugdhonk.
Op 12 februari kregen we bericht dat, i.v.m. gewijzigde subsidie van de Gemeente, Timpaan m.i.v. 1-5-2013 de
huurovereenkomst voor het gebruik van het clubgebouw als jeugdhonk ging opzeggen. Volgens ons was er
contractueel vastgelegd dat er een opzegtermijn van 3 maanden was bij een contractduur van 3 jaar. Dit zou
betekenen dat de huur niet per 1 mei kon worden opgezegd.
Na het sturen van een brief is het contract opgezegd m.i.v. 1-1-2014. Dit is de datum dat Timpaan
verzelfstandigd. Langere termijn zit er niet in.
Op 7 april hebben we van het jeugdhonk een lijst van hun eigendommen, die in het clubhuis staan, ontvangen.
VRIJWILLIGERSDAG
We hebben dit jaar niet met NL-Doet meegedaan.
MAAIEN
In oktober heeft Hans de Vries met trekker en bloter de “rusken” en het niet door de schapen opgegeten gras
gekortwiekt.

BESTUURSVERGADERING
Als bestuur hebben we het afgelopen jaar geen bestuursvergaderingen gehad. Diverse keren hebben we overleg
met afgevaardigden van Dorpshuis en Gemeente waar we als gedeeltelijk of geheel bestuur aanwezig waren.
NIEUWE PACHTOVEREENKOMST
De nieuwe pachtovereenkomst was voorzien van 2 zinsneden waar we niet mee akkoord waren. In de loop van
het jaar werd duidelijk dat het evenemententerrein vooreerst niet op de ijsbaan komt.
Hierdoor kon de pachtovereenkomst aangepast worden zoals we voorgesteld hadden. In november hebben we
het nieuwe contract gekregen en ondertekend retour gestuurd. Het contract is geldig van 1-1-2014 tot 31-122019

LEDENTAL-CONTRIBUTIEBETALINGEN
19-12-2012: 290 waarvan 240 incasso’s
18-12-2013: 297 waarvan 247 incasso’s

DORPSHUIS
Gezien de niet uitbundige financiële situatie rond de verbouw van het Dorpshuis was er geen mogelijkheid dat
de IJsclub, tijdens perioden dat de ijsbaan in gebruik is, in het Dorpshuis een volwaardige ruimte kon krijgen.
Daarom is besloten het clubgebouw van de ijsclub te laten bestaan.
DORPSVOORLICHTING
In het gehele plan rond verbouwing Dorpshuis en wijkvernieuwing van de Smidte dat in oktober 2012 aan het
dorp is gepresenteerd, is gepland om een plein op de kop van de ijsbaan te maken. Daarnaast zouden er, in het
kader van de wijkvernieuwing, 2 woningen komen op de kop van de ijsbaan, aan de kant van de Alde Dyk, en de
2 seniorenwoningen naast het Dorpshuis afgebroken worden. Het is nog niet duidelijk hoe het met een eventueel
evenemententerrein op het ijsbaan terrein.
VERBOUW DORPSHUIS
20 februari: het bestuur van het Dorpshuis is het eens geworden met de aannemer en de start van de verbouw kan
plaatsvinden.
20 februari: Daar er hier en daar wat leidingwerk ( stroom, water en riool) aangepast en nieuw aangelegd
moest worden, dit hield ook verband met de aanvoerleidingen naar ons clubhuis, werd Luut Jan Mulder onze
contactpersoon voor het grondwerk. Voor de andere zaken was Henk de Vries de contactpersoon.
Begin maart: verwijdering afscheiding tussen Dorpshuis en sloot. Deze afscheiding kunnen we als ijsclub
misschien
geheel of gedeeltelijk gebruiken voor afscheiding tussen parkeerplaats en ijsbaan.
19 maart: Informatieavond verbouwing Dorpshuis
20 maart: Door de gemeente is vanmiddag besloten om de afwatering rond en onder het Dorpshuis anders uit te
voeren dan gisteren gepresenteerd is.
Besluit: niet op het gescheiden rioolstelsel lozen, doch op de sloot tussen ijsbaan en sportveld.
De reden is dat de buis van het gescheiden rioolstelsel te klein is om grote hoeveelheden water van een
parkeerterrein in een kleine tijd af te voeren.
Dit betekent:
·
sloot naast Dorpshuis wordt gedempt en voorzien van drainage
·
drainage loopt af richting Clubgebouw ijsclub en komt dan in een put.
·
in deze put komt de pomp van het Dorpshuis die het water pompt in een nieuwe put van de gemeente.
·
op deze gemeente put komt ook de afwatering van het parkeerterrein en alles wat er om heen zit.

·
vanaf deze put komt een buis met diam. 30 cm. die rechtstreeks verbonden wordt met de sloot tussen
ijsbaan en sportveld
·
de buis loopt voor het clubgebouw, onder het tegelpad tussen clubgebouw en ijsbaan, langs en door het
polderdijkje naar de sloot tussen sportveld en ijsbaan
·
kosten zijn volledig voor de gemeente
·
dit is een veel betere oplossing dan de eerdere geschetste oplossingen
·
de sloot tussen ijsbaan en sportveld wordt nu een hoofdwaterafvoer
22 maart: brief van Elkien over stopzetten wijkvernieuwing De Smidte
Dit betekent dat er geen nieuwbouw komt op de kop van de ijsbaan aan de kant van de
Alde Dyk. Wat de verdere plannen rond de woningen zijn is nog niet duidelijk. Het is ook nog
niet duidelijk hoe het met een eventueel evenemententerrein op het ijsbaan terrein komt.
24 maart: verbouwleider Dorpshuis vraagt om gebruik te maken van clubgebouw als toilet- en vergaderruimte
voor de aannemer. Wij gaan akkoord. Dorpshuis staat garant voor eventuele kosten.
25 maart: start aanleg afwatering
27 maart: aannemer wil clubgebouw ook als schaftruimte gebruiken. We gaan onder bepaalde
voorwaarden akkoord.
16 april: de watertoevoer voor het vullen van de ijsbaan vinden we nog niet optimaal. De aannemer vraagt of er
nog wat veranderd moet worden.
16 april: vergadering van aangeslotenen van het Dorpshuis.
2 september: vooroverleg met Plaatselijk Belang over gesprek van PB met gemeente op 9 september.
eind september: verbouw casco Dorpshuis is klaar. Clubgebouw wordt door aannemer schoon opgeleverd.
Afwerking van grondwerk rondom Dorpshuis moet nog ingevuld worden.
18 november: voorstellen voor invulling openbare ruimte rondom Dorpshuis door bureau BugelHajema.
Aanwezig zijn afgevaardigden van: Gemeente, Elkien, Plaatselijk Belang, Doarpshûs,
Feestcommissie en IJsclub.
begin december: afwerking bestrating tussen clubgebouw en nieuwbouw Dorpshuis en aan de voorkant van het
clubgebouw
4 december: overleg met Gemeente ( Andries Heidstra) over verbetering waterinlaat bij vullen ijsbaan
Afgesproken e.e.a. op de ledenvergadering te bespreken om dit i.s.m. de Gemeente eigen beheer
te doen in het kader van NLDoet. Door de functieverandering van de sloot tussen ijsbaan en sportveld is
het
misschien mogelijk een vaste leiding te leggen naar deze sloot. Indien besproeien van
het sportveld nodig is, is de sloot gemakkelijker te vullen met water uit de vaart.
7 december: aansluiten vulpijp en ijsbaan wordt gevuld

	
  

