Secr. S. Bergsma
Alde Dyk 10
8407AD Terwispel
Jaarverslag ijsclub Spaltenbrêge 2017/2018
Voorzitter
Henk de Vries
Secretaris
Sietze Bergsma
Penningmeester Jan Idzerda
IJsmeester
Luutjan Mulder
Lid
Henk de Boer

Harnemoune1
1
Alde
Dyk 10
De Streek 67
t Feantsje 8
Alde Dyk 23

0513-463120
0513-626896
0513-462203
0513-464900
0513-462723

harnemoune1@hetnet.nl
sbmeel@yahoo.com
j.idzerda@home.nl
vissersil@hetnet.nl
hdeboer01@home.nl

2018 was een bewogen jaar. De ijsbaan is een aantal dagen open geweest, het dak
is vervangen. Een korte samenvatting:
IJswegencentrale:
Op 16-1-2018 hebben wij bezoek gehad van een delegatie van de ijswegencentrale.
Het doel van de ijswegencentrale is de veiligheid op openbaar (schaats)water. De
gemeente had hierover vroeger de regie, maar de gemeente wordt nu
ondersteunend. De regie ligt nu bij de ijswegencentrale. De ijswegencentrale wil
contact met de achterban (schaatsers) via de ijsclubs (met hun kennis en passie) die
aan de route liggen. De ijsclubs brengen hun kennis in, er wordt geen contributie
gevraagd. De leden (onze leden) kunnen dan naast hun lidmaatschap van de ijsclub
met een “plus-lidmaatschap” ook lid te worden van de ijswegencentrale en op
openbaar water op de route gebruik maken van de faciliteiten, materiaal en
privileges. Het gaat daarbij om een moreel gevoel te creëren bij de leden. Van de
ijsclub wordt de ijsmeester dan rayonhoofd voor de ijswegencentrale. De ijsmeester
zal dan samen met de ijswegencentrale beslissen over het uitzetten van de route,
meten van de ijsdikte, inschakelen van de gemeente voor ondersteuning, inzetting
van mankracht (via de overige ijsclubs). Daarnaast zal er een commissie komen die
dan tochten kan organiseren. Na de toelichting worden de heren bedankt voor hun
komst en verhaal. Wij spreken af dat wij eerst afwachten. Er zitten wel interessante
punten in, maar bij een schaatstocht, zullen de inkomsten afvloeien naar de
ijswegencentrale in plaats van de ijsclub.
De baan is geopend!
Koning winter kwam langs. Op 1-3-2018 hebben we de baan kunnen openen.
Weliswaar het was maar een paar dagen, maar het waren een paar mooie dagen.
Nieuwe leden, een goede kantine omzet. Na jaren van afwachten, hadden we weer
een ijsbaan. Op 4-3-2018 hebben we de baan om 14.30 weer gesloten. De dooi had
teveel vat gekregen op het ijs.
Gift vervangen dak:
Op 29-3-2018 zijn Henk de Vries en Jan afgereisd naar Heerenveen voor het in

ontvangst nemen van een cheque van het Rabobank Coöperatiefonds. Deze cheque
kan verzilverd worden nadat het dak (aantoonbaar) is vervangen.
Vergadering 24-4-018:
Toen de baan was geopend maakte Luutjan de opmerking dat hij vlaggenmasten
mistte. Henk de Vries heeft geïnformeerd bij Plaatselijk Belang (PB) en het dorpshuis
(DH) en de feestcommissie (FC). In principe is er geld voor van PB +/- € 1.000,- voor
3 masten. Deze moeten we dan zelf monteren (bespaart € 195,- per mast). Henk de
Vries zal dit verder oppakken. Het DH had ook wel interesse, de FC niet. Jan vraagt
Jorn Idzerda of hij een ontwerp voor een vlag van de ijsclub kan maken.
Maaien 9-6-2018
Sietze heeft de zijkanten van de baan gemaaid. De distels en brandnetels ontsierden
het aangezicht.
Maaien 22-8-2018
Jonker heeft de hele baan gebloterd. Door de droogte kon nu de baan wel met zwaar
materiaal bereden worden en kon de baan even goed gemaaid worden.
Vervanging dak 12-9-2018:
Op 12-9-2018 wordt het dak verwijderd. Henk de Boer neemt het plaatsen van het
nieuwe dak op zich. Samen met een paar vrijwilligers is de klus snel geklaard.

Vergadering 16-10-2018
Het dak is inmiddels vervangen. De laatste rekening volgt. Henk de V regelt de
subsidie van de Rabobank, Sietze regelt de subsidie van RVO.
We maken een stukje voor de Wispelwaegen en dat kan dan eventueel ook naar de
Woudklank.
Jan schildert momenteel de buitenkant en hij schildert nog even door (zolang het
kan). Luutjan heeft de baan nog een keer gemaaid. Het ligt er nu mooi bij. Het water
kan er zo op.
De vloer moet worden aangepakt. Henk de B. heeft de regie.

Henk de V. heeft overleg gehad met de Gemeente over het talud. Hier zit veel puin
in. Er is afgesproken dat dit wordt bedekt met schone grond. Deze grond is op afroep
bij de Gemeente beschikbaar.
Het geld voor de vlaggenmasten is toegezegd. Henk de V. regelt 2 kantelbare
vlaggenmasten van 6 meter. Jan regelt de vlaggen.
Vergadering 27-11-2018
De gift van de Rabobank is binnen. De subsidieaanvraag is bij RVO ingediend, maar
de afhandeling duurt 13 weken.
De vlaggenmasten zijn er. Deze zullen we op een zaterdag plaatsen.
De baan kan onder water gezet worden. We zijn er weer klaar voor!

