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Helaas is ook het voorgaande jaar de ijsbaan niet als zodanig gebruikt kunnen worden. Maar dit 
heeft ons niet weerhouden om de baan verder te optimaliseren voor het geval dat de weergoden ons 
wel goed gezind zijn.

Het afgelopen jaar heeft het bestuur de eer gehad om een bijdrage te leveren in beeld en in tekst in 
de Wispelwaegen. In de editie van februari 2016 is het jaarverslag 2014/2015 afgedrukt en in de 
editie van maart 2016 stonden wij met een foto van het bestuur in de rubriek “groepsportret”.

NL doet 21 maart 2016:

Wij hebben voor deze dag opgegeven:
 opruimen rond het clubhuis.
 hier en daar bijverven
 baan laten leeglopen
 polderdijk ophogen (Deze werkzaamheden zijn later uitgevoerd) 
 repareren dak van opslag container

Van NL-doet hebben wij de bijdrage van € 400,00 ontvangen. 

Ophogen polderdijk: 

Het ophogen van de polderdijk heeft wat meer voeten in aarde gehad. We waren afhankelijk van de 
voortgang van de aanleg van het evenemententerrein/parkeerterrein. 

Bij het uitgraven van het parkeerterrein kwam een hoop zwarte grond vrij. Deze grond is na overleg
en  toestemming van de gemeente naast het parkeerterrein in een bult gezet zodat wij het over de 
polderdijk (kant Alde Dyk) konden verdelen.

Omdat de aannemer geen kraan meer op het werk had en die er ook niet meer kwam hebben we 
besloten een loonbedrijf in te huren om de grond te verplaatsen naar de plaatsen waar het 
opgehoogd moest worden. Dit is ook gebeurd, doch het parkeerterrein is hierdoor behoorlijk met 
modder besmeurd. We gingen ervan uit dat het parkeerterrein schoon opgeleverd werd. Dit is helaas
niet gebeurd. Het schoonspuiten van het parkeerterrein hebben wij daarop voor onze rekening 
genomen.
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Dorpshuis:

De beheerder van het Dorpshuis heeft ons gevraagd of we de stoelen en tafels van het terras van het 
Dorpshuis ook in het clubgebouw kunnen opslaan. Wij hebben akkoord gegeven voor een 
gedeeltelijke opslag van deze meubelen.

Aansluiting parkeerterein: 

Na overleg met de gemeente is het terras inmiddels aangelegd. 

Het terras is op afschot naar de ijsbaan aangelegd. Het hoogteverschil tussen parkeerterrein en het 
terras is over een lengte van ca. 3 mtr tot aan de voordeur verdeeld. 

Er is een hekwerk gemonteerd en de beplanting moet nog aangebracht/ingezaaid worden. Het 
hekwerk is hetzelfde hekwerk wat rondom de speeltuin staat.

Waterschade:

Op 1 december 2016 kregen we melding van de beheerder van het dorpshuis, dat er een 
waterleiding gesprongen was in het clubgebouw. Men heeft toen de hoofdkraan in het clubgebouw 
dicht gedraaid, met behulp van een waterstofzuiger heeft Henk de Boer nog wat water eruit kunnen 
krijgen,waarna de vloerbedekking eruit is gehaald zodat de vloer en de vloerbedekking konden 
drogen.

De oorzaak was een knelkoppeling bij het dames toilet, deze is reeds gerepareerd.

Rabo Ledensponsoring:

Vanaf 1 december gaat de stemperiode van de Rabo Ledensponsoring van start en wij hebben de 
ijsclub aangemeld als deelnemende vereniging.  In de maand december mogen leden van Rabobank 
Heerenveen-Zuidoost Friesland een stem uitbrengen op één van de deelnemende verenigingen, 
stichtingen of instellingen. Iedere stem is 5 euro waard.

Stemmen gaat via www.rabobank.nl/heerenveen. De Rabobank vraagt haar leden om de 
deelnemerslijst op de site te bekijken. Iedere vereniging, stichting of instelling heeft een unieke 
stemcode die leden moeten invoeren bij het stemmen. Wij voegen de uitnodiging bij de uitnodiging 
voor de ledenvergadering.

Het gras is gemaaid, de greppel is vrij gegraven en de stoppels zijn gekortwiekt. De baan staat 
inmiddels onder water, laat de vorst maar komen!
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