
 
Jaarverslag IJsclub Uitgeest, Donderdag 23 mei 2019 in “De Slimp” 
2018 & 2019 
 
Afbericht  

➢ Geen 
 
Aanwezig  

➢ Benno van Tol, Sanne Veenboer Ad van Egmond, Willem Brantjes, Bon Beentjes, Bank 
Beentjes, Marcel van Goethem, Aad Tock, Hein van Egmond, Rob de Vries, Kees Molenaar 
Nico Goeman 

 
1. Voorzitter opent de vergadering. 
 
2 Ingekomen stukken 
Er zijn geen ingekomen stukken 
 
3. Notulen van de algemene jaarvergadering 2017 & 2018 
Er zijn geen op of aanmerkingen op het vorige verslag. 
 
4. Jaarverslag commissies 
 
Jeugdschaatsen  
Dit seizoen waren er 84 kinderen die zich hebben ingeschreven voor het jeugdschaatsen. Als 
afsluiting van het jeugdschaatsen hebben 16 kinderen meegedaan met een heuse schaatswedstrijd 
om kennis te maken met het wedstrijdschaatsen. Vanuit het jeugdschaatsen zijn er een zestal naar de 
trainingsgroep gegaan. Rob de Vries heeft na 20 jaar trouwe dienst aangegeven te stoppen met het 
jeugdschaatsen. 
 
Website 
De website wordt veel bezocht zodra de temperatuur onder nul komt. We hebben een nieuwe 
facebook en Instagram account aangemaakt hier wordt ook door velen deze pagina’s bezocht. 
 
Fietsgroep 
De fietstrainingen worden goed bezocht we hebben altijd in het seizoen drie tijdritten verdeeld over 
diverse datums waarin de opkomst ook groot is. Wij hadden een lezing avond gehouden over voeding 
in de sportwereld de opkomst was enorm 60 personen hadden zich hiervoor aangemeld, waar wij vele 
leuke reacties over hebben gekregen. 
 
Jeugdcommissie  
De jeugdcommissie heeft weer leuke activiteiten georganiseerd buiten het schaatsen om in het nieuwe 
jaar hebben ze een leuk cadeauspel georganiseerd. Na afloop van het schaatsseizoen zijn ze met alle 
leden wezen kanoën in de polders van Uitgeest. Er is voor aankomend schaatsseizoen een heus 
trainingskamp in de herfstvakantie voor de leden op de ijsbaan van Enschede, de belangstelling is 
groot. 
 
Landijsbaan 
Helaas is de landijsbaan niet open gegaan vanwege geen dalende temperaturen om de ijsbaan te 
laten bevriezen. 
 



Trainingsgroep  

Het ledenaantal loopt bij alle verenigen terug vooral bij de pupillen, we hebben nu samen met Limmen 

& Castricum een samenwerkingsverband om gezamenlijk te trainen op de ijsuren. De ijsclub heeft wel 

zes nieuwe pupillen kunnen verwelkomen welke uit het jeugdschaatsen bij de trainingsgroep terecht 

zijn gekomen. We hebben weer een heus clubkampioenschap gehouden op 18 januari waarin Sanne 

Veenboer & Brian Bloedjes clubkampioen zijn geworden, de weersomstandigheden op de ijsbaan 

waren slecht die dag. 

Wedstrijd commissie 
Helaas zijn er geen natuurijs wedstrijden verreden op onze ijsbaan. De kortebaanwedstrijden welke 
gehouden worden op onze ijsbaan is voor alle Uitgeesters en alle leden van de trainingsgroep van de 
schaatstrainingsgroep. 
 
 
5. Verslag Penningmeester 

 We hebben rode cijfers dit jaar geschreven vanwege het uitblijven van natuurijs. 

6. Verslag kascommissie 

Willem Brantjes en Rob de Vries verzoekt de algemene leden vergadering het bestuur decharge te 

verlenen voor het gevoerde beleid. 

7. Verkiezing kascommissie 

Nieuw reserve lid  Ruud van Egmond  

8. Begroting 2018 & 2019 

Deze wordt toegelicht door de penningmeester er is begroot met een klein verlies 

9. Trainingsbijdrage 2018 & 2019 

De trainingsbijdrage zal worden verhoogd voor de senioren vanwege afname trainingsgroepsleden. 

10. Lidmaatschap 2018 & 2019 

Geen verandering in prijzen voor de leden 

11. ijsbaan ontwikkelingen 

Het gemeentebestuur heeft besloten geen school op de ijsbaan te bouwen, nadere invulling gaat nog 

plaatsvinden met de gemeente. 

12. Bestuursverkiezing 

Geen wijzingen in het algemeen bestuur. 

13. Rondvraag & Sluiting 

Geen of op aanmerkingen. 

14. Huldiging clubkampioenen  

De clubkampioenen Sanne Veenboer  en Brian Bloedjes gehuldigd namens de voorzitter en Kees 

Molenaar. 


