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Ook dit jaar heeft koning winter een kort bezoekje gebracht aan onze ijsbaan. Een samenvatting van
het afgelopen jaar.
Ijsbaan open?
Op 23 januari 2019 worden de omwonenden van de ijsbaan onrustig. Op eigen intiatief biedt
Bernard Smit aan de baan te schuiven. Er ligt een ijsvloer, maar de sneeuw moet er eigenlijk van af
om in de buurt de kunnen komen van de vereiste 6 cm. In de poging het ijs te redden is Kees er
zelfs doorgezakt. Maar het lukt om de baan schoon te krijgen. De nacht erop een mooie nachtvorst
van 10 graden het gaat de goede kant op. Was het 's middags nog 4,5 cm, de ochtend daarna was het
5,5 cm. Op 25 januari gaat de baan open er wordt zelfs 6,6cm gemeten, maar het winterweer houdt
niet lang stand.

Overleg 19-2-2019
De invulling van de aanstaande NLDoet dag wordt voorbereid. Grond voor het aavullen van het
talud moet worden geregeld. Hout voor het herstellen van de vloer moet verzameld worden.

Nldoet 16-3-2019
Wat een dag, wat een weer! Bij veel verenigingen zijn de voorgenomen klussen afgeblazen of
uitgesteld. Niet bij de Ijsclub Spaltenbrêge! Ondanks het noodweer zijn de klussen gewoon
opgepakt. Luutjan, gehuld in een waadpak, heeft het hele talud mooi egaal aangevuld.
Bij het slopen van de vloer, bleek de schade nog erger dan gedacht. De vloerbalken waren volledig
doorgerot en braken halverwege af bij het loswrikken van de vloer. Onder de vloer lag nog meer
water dan op de ijsbaan en de oorzaak was al snel duidelijk. De hemelwaterafvoer van het dak. Het
water liep niet weg van het clubgebouw, maar het water liep eronder. Dit moest eerst worden
verholpen. Sietze wierp zich op als vrijwilliger om dat klusje te klaren.

De vloer bleek dus nagenoeg volledig vergaan te zijn. Het herstel kon niet in 1 dag. Henk de B.
heeft in de loop van het jaar dit klusje geklaard. De vloer is weer top. Alleen bij de WC zit nog een
zwakke plek. Jan heeft de vloerbedekking er weer ingelegd en het ziet er weer top uit. Toen bleek
echter dat de materiaalcontainer lek is.

Ijswegencentrale
Henk de V. en Henk de B. zijn op 19-11-2019 bij een bijeenkomst geweest van de ijswegencentrale.
Het probleem bij de ijswegencentrale is voornamelijk van personele aard, daarnaast zijn er
tegenwoordig geen inkomsten (er worden geen insignes verkocht). Bij deze bijeenkomst werd
duidelijk dat bepaalde ijsclubs geen interesse hadden omdat deze niet aan de route liggen. De
(andere) ijsclubs zouden dan rayonhoofden moeten leveren, maar de centrale ijsmeester van de
ijswegencentrale bepaalt uiteindelijk. Deze ijsmeester valt dan weer onder verantwoordelijkheid
van de Gemeente.
Bestuursvergadering 25-11-2019
Onze nieuwe penningmeester wordt aan het bestuur voorgesteld. Saapke Osinga neemt de taken van
Jan Idzerda over. Jan regelt ook dit jaar nog de incasso's en hij maakt voor de laatste keer het
jaarverslag.
Het water kan op de baan 30-11-2019
Luutjan heeft eerder al de hoge pollen gekortwiekt, zodat het water de baan op kan. Wij zijn er weer
klaar voor.

