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Voorwoord van de voorzitter. 
 
Elk jaar om deze tijd bevind ik mij zoals 
gewoonlijk aan de overkant van de oceaan. 
Wat mij nu het meest opvalt is de magie van 
de zogenaamde Indian Summer. Het is door 
de afgelopen weersomstandigheden het 
perfecte plaatje. Flinke nachtvorst op de 
eerste dag van oktober, geen regen of wind 
en alle dagen zon. Je hebt elke dag het 
gevoel dat je langs foto's en schilderijen 
rijdt. De prachtige herfstkleuren van de 
bladeren aan de bomen heb ik zelden zo 
gezien. Men zegt dat het de voorbode is van 
een echte winter. Als voorzitter van een 
ijsvereniging klinkt dit als muziek in de oren 
en geeft de nodige inspiratie voor het 
komend seizoen. Alleen Canada is nog geen 
Assendelft.  
 
Afgelopen winter werden we wel heel zuinig 
bedeeld door "koning winter." Er werd niet 
één redelijk nachtvorstje geconstateerd. 
Voor veel landgenoten en onze regering zou 
zo'n winter een uitkomst zijn met de huidige 
energieprijzen. Maar een ijsvereniging zou 
geen ijsvereniging zijn als we er niet vanuit 
zouden gaan dat we toch een periode lekker 
de ijzers onder kunnen binden. De sfeer en 
de gezelligheid op en rond de bevroren 
ijsbaan is ook altijd hartverwarmend. Zowel 
voor de leden als voor diegene die voor de 
club het hele jaar in touw zijn. 
Al was er dan geen ijs, als bestuur hebben 
wij ons niet verveeld. Zo organiseerden wij 
onze ALV vanwege corona in het voorjaar. 
Daarin presenteerden wij onder andere 
onze plannen voor de toekomst van onze 
accommodatie. Door het steeds meer 
multifunctioneel gebruik van ons 
clubgebouw voor andere activiteiten en 
verenigingen hebben wij besloten te 
renoveren. Zo is de toiletgroep vervangen 

en is toegankelijk gemaakt voor minder 
validen. Verder is er naar energiebesparing 
gekeken en is het dak vervangen door een 
geïsoleerde uitvoering. Verder zijn we ons 
ervan bewust dat de toekomst van onze 
vereniging mede afhankelijk is van nieuwe, 
"jongere” bestuursleden.  Gelukkig hebben 
wij een aantal kandidaten gevonden! 
Elders in deze informatiekrant beschrijft 
onze secretaris uitgebreid over al deze 
activiteiten in zijn jaarverslag.  Kortom, er is 
nogal het een en ander gerealiseerd op ons 
mooie complex. Gelukkig met behulp van 
vele vrijwilligers, lokale ondernemers en 
niet te vergeten onze DOP ploeg! Dank 
hiervoor. 
 
Ook willen wij u als supporter van onze 
vereniging weer hartelijk danken. Zojuist 
kreeg ik bericht dat onze penningmeester 
maar liefst 3567,17 euro in ontvangst kon 
nemen via de RABO Club Support actie. Dit 
om te besteden aan onder andere nieuwe 
trainingshesjes voor het jeugdschaatsen en 
andere jeugd activiteiten. Momenteel 
vertrekt er elke zaterdagmorgen een bus 
met zo'n 70 kinderen en onze jeugdschaats 
trainers naar Alkmaar voor schaatsles. Als 
bestuur wensen wij elk jaar dat de laatste 
les georganiseerd kan op onze eigen, 
bevroren ijsbaan. Hoe mooi zou dat zijn. 
Tot slot wil ik u weer uitnodigen voor onze 
jaarvergadering op 18 november a.s. in ons 
vernieuwde clubgebouw waar wij als 
bestuur verantwoording zullen afleggen 
voor ons gevoerde beleid. De agenda vindt 
u elders in deze krant. 
Hoogachtend,  
Ton Zuidervaart 
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Agenda ALV 18-11-2022. 
 

Opening door de voorzitter 

Mededelingen 

Jaarverslag secretaris 

Financieel overzicht penningmeester 

Verslag/verkiezing kascommissie 

Verslag jeugdschaatsen 

Status ontwikkeling ijsbaanterrein 

Pauze 

Bestuursverkiezing 

Wat verder ter tafel komt  

Rondvraag 

Sluiting, gevolgd door Tombola!  

 

 

  

 

automobielbedrijf 

 

J. v. 't Veer  
 

N. Siebeling jr. 
Dorpsstraat 174 - 182 - 188 

1566 AS Assendelft 

Tel. 075 - 687 1449/687 3012 
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Notulen ALV d.d. 22-4-2022 
 
1. Opening door de voorzitter: 

Op een ongebruikelijke datum opent 
voorzitter Zuidervaart deze 151ste 
jaarvergadering van onze vereniging. 
Ongebruikelijk aangezien wij gewend 
zijn om in november van een 
verenigingsjaar verantwoording af te 
leggen aan onze leden. Ook vorig jaar 
gooide de coronapandemie daartoe nog 
roet in het eten. Gelukkig kunnen wij nu 
weer bij elkaar komen en uitleg geven 
over het gevoerde beleid. Vervolgens 
heet voorzitter ons erelid Wietze van 
der Veer en de leden van verdienste Cor 
en Antoon Zuidervaart en Rob Mooij 
van harte welkom. Daarna gaat hij kort 
in op een aantal voor ons belangrijke 
ontwikkelingen. Zo meldt hij de 
beëindiging van het District Zaanstreek 
van de KNSB, voor ons onder andere 
van belang in de contacten naar 
gemeente Zaanstad met betrekking tot 
het jeugdschaatsen. Gebrek aan 
opvolging van bestuursleden lag hieraan 
ten grondslag. Betekent dat onze 
contacten met bijvoorbeeld de KNSB nu 
rechtstreeks via Gewest Noord 
Holland/Utrecht verlopen.  
Voorzitter vertelt dat onze laatste 
“fysieke” bijeenkomst onze 
jubileumreceptie was, dit naar 
aanleiding van ons 150-jarig bestaan. 
Daarin werd ons fraaie jubileumboek 
gepresenteerd en ontvingen wij via 
wethouder Slegers een koninklijke 
onderscheiding. Ook overhandigde onze 
wethouder ons een cheque ten behoeve 
van onze plannen ten aanzien van de 
ontwikkeling van het ijsbaanterrein. En 
uiteraard was het een buitengewoon 
gezellige bijeenkomst, dat kun je wel 
aan ons overlaten!  

Voorzitter meldt vervolgens dat het 
bestuur behoorlijk druk is geweest. 
Naast de plannen met het ijsbaanterrein 
en modernisering van het clubgebouw 
hebben wij ook meer activiteiten in ons 
clubgebouw ondergebracht. Als gevolg 
van de sluiting van het bekende Wapen 
van Assendelft hebben een aantal 
verenigingen bij ons aangeklopt voor 
onderdak. Mede dankzij een grote 
groep vrijwilligers hebben wij dit 
kunnen faciliteren. Terug naar maart 
vorig jaar waar wij nog een paar dagen 
“coronaproof” konden schaatsen, altijd 
een feest als onze baan open is. 
Daarnaast vertrokken weer zo’n 
zeventig schaatsertjes richting Alkmaar 
en werd dit jeugdschaatsen op een 
leuke, alternatieve manier afgesloten. 
Voor al deze activiteiten en 
ondersteuning in het afgelopen 
verenigingsjaar bedankte voorzitter alle 
vrijwilligers, onze DOP, sponsors en 
overige betrokken bij onze club.  
Tot slot stond hij stil bij ons ontvallen 
leden, met name noemde hij ons 
bestuurslid en lid van verdienste Dirk 
Slecht, lid van verdienste Piet de Klerk 
en Sjoukje van Dijk, echtgenote van ons 
bestuurslid Gerard van Dijk. Moge zij 
rusten in vrede. Daarna verklaarde 
voorzitter de vergadering voor geopend. 

 
2. Mededelingen. 

Secretaris heeft afbericht ontvangen 
van onze bestuursleden Joop Slecht en 
Gerard van Dijk, ook van onze leden 
Tom van der Hoorn, Gerard Keeman en 
Yvonne Kuin. 

 
3. Jaarverslag secretaris. 

Verslag wordt onder dankzegging aan 
de opsteller goedgekeurd, levert geen 
vragen op. 
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4. Jaarverslag penningmeester. 

Aan de hand van het financieel 
overzicht, gepubliceerd in de Informatie 
krant, geeft penningmeester Jan Kleyn 
toelichting op inkomsten en uitgaven 
binnen onze vereniging. Er zijn geen 
vragen na zijn uitleg. 
 

5. Verslag/verkiezing kascommissie. 
De kascommissie werd gevormd door 
Gerard Keeman en Tom van der Hoorn. 
Aangezien beiden niet aanwezig zijn kan 
er tijdens deze vergadering formeel 
geen verzoek tot decharge aan de leden 
worden gedaan. Dit wordt tijdens de 
volgende ALV alsnog geagendeerd. 
Ten aanzien van de verkiezing van de 
kascommissie is het volgende 
vastgesteld. Tom van der Hoorn, 
aftredend, wordt vervangen door 
reserve Dirk Neijzing. Als reserve wordt 
benoemd Rob Boon. 
 

6. Verslag jeugdschaatsen. 
Dit is de organisatie van het 
jeugdschaatsen opgepakt door Michelle 
Broerse en Tom Konst. Daarbij geholpen 
door Mariëlle Molenaar op gebied van 
communicatie. Ondanks de corona 
perikelen is er met zo’n zeventig 
kinderen en voldoende begeleiders tien 
keer geschaatst in Alkmaar. De 
aangepaste diploma-uitreiking was een 
aardig alternatief voor de traditionele 
disco. Hopelijk kan het jeugdschaatsen 
dit jaar weer op de ouderwetse manier 
worden afgesloten. Michelle gaf aan erg 
blij te zijn met de schaatshelmen en 
vertelde dat vanaf juli/augustus de 
voorbereidingen voor komend najaar 
weer van start gaan. Tot slot de 
boodschap dat wij op zoek zijn naar 
nieuwe sponsors voor de hesjes. 

 
7. Aanpassing statuten ijsvereniging. 

Als gevolg van de per 1 juli 2021 in 
werking getreden Wet Bestuur en 
Toezicht Rechtspersonen bleek het 
noodzakelijk om onze statuten te 
vernieuwen. Wij hebben hiertoe gebruik 
gemaakt van modelstatuten van de 
KNSB en deze waar nodig aangepast aan 
de situatie in onze vereniging. De 
aangepaste statuten zijn inmiddels 
goedgekeurd door ons volledige bestuur 
en ook door vertegenwoordigers van de 
KNSB. De leden hebben tijdig inzicht 
gekregen in het concept dat tijdig op 
onze website is geplaatst. Ook is een 
samenvatting van de belangrijkste 
verschillen met de huidige statuten 
opgenomen in de laatste 
Informatiekrant. Tijdens de vergadering 
geeft secretaris nogmaals toelichting op 
dit proces en op genoemde verschillen. 
Vanuit de vergadering wordt 
voorgesteld om in artikel 15, lid 4 een 
investeringsplafond van € 10.000 per 
jaar op te nemen en dit jaarlijks te 
indexeren. Het bestuur kan tot 
investeringen lager dan dit bedrag 
zelfstandig beslissen, daarboven is 
toestemming van de algemene 
ledenvergadering vereist. De voltallige 
vergadering stemt in met deze wijziging 
en daarmee ook met de overige 
vernieuwde statuten van onze 
vereniging. Deze vernieuwde statuten 
zullen vervolgens nog notarieel worden 
vastgelegd. 
 

8. Voortgang plannen ontwikkeling 
ijsbaanterrein. 
Voorzitter bespreekt aan de hand van 
een presentatie de plannen die zijn 
ontwikkeld over het ijsbaanterrein. 
Daarin opgenomen een toelichting op 
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de zogenaamde businesscase die op 
verzoek van gemeente Zaanstad door 
ons, in samenwerking met STG 
Zaanstreek, is ontwikkeld. Hierin 
worden onze ambitie, de gewenste 
aanpassing van het terrein, de 
geprognotiseerde investering en de 
daarbij behorende exploitatie 
beschreven. Doel van deze toelichting is 
om toestemming van de vergadering te 
krijgen om de uitvoering van dit plan 
voort te zetten. De gepresenteerde 
businesscase is op 3 maart j.l. uitgereikt 
en toegelicht aan verantwoordelijk 
wethouder Slegers en mevrouw 
Marieke Pette, programma manager 
sport en gezondheid. Ook heeft in maart 
overleg met de direct aanwonende 
buren van het ijsbaanterrein 
plaatsgevonden. Na de presentatie van 
voorzitter vindt een levendige discussie 
over de plannen plaats. Vanuit onze 
directe buren zijn er de nodige 
bezwaren tegen het plan. Zij vrezen 
licht-, geluids-, en verkeers-
/parkeeroverlast, daarnaast mogelijk 
verlies van privacy. Ook spreken zij de 
vrees uit voor een mogelijke 
contributieverhoging mocht de 
exploitatie zoals voorgesteld 
tegenvallen. Bezwaren en reacties 
waarmee wij bij de verdere stappen in 
dit proces rekening houden aangezien 
het niet ons doel is om met deze 
aanpassing van ons terrein onze buren 
voortdurend tot last te zijn. Michelle 
Broerse laat vanuit de vergadering een 
positief geluid horen over dit plan, zij 
onderschrijft onze ambitie van harte en 
ziet kansen om onze vereniging zo 
aantrekkelijk te maken en te houden in 
de toekomst. Tot slot geeft de 
vergadering toestemming aan het 
bestuur om dit plan verder te 

ontwikkelen, dit in samenwerking en 
overleg met alle betrokken partijen. 
 

9. Nieuwe organisatiestructuur en 
bestuursverkiezing. 
Via een korte presentatie schetst 
secretaris de huidige- en de 
voorgestelde toekomstige 
bestuursstructuur van onze club. 
Aanleiding is beschreven in onze laatste 
Informatiekrant. Vergrijzing en 
opvolgingsproblematiek zijn hierin 
thema’s. Gelukkig hebben wij tijdens 
een goed bezochte informatieavond 
voldoende jong talent kunnen 
interesseren voor deelname op 
verschillende plekken binnen de 
vereniging, zo ook binnen het bestuur. 
Het betekent dat wij de voorgestelde 
“transitie” in gang kunnen zetten. 
Ten aanzien van de bestuursverkiezing 
het volgende. Aftredend en herkiesbaar 
volgens schema zijn dit jaar Antoon 
Zuidervaart, Hein Kerssens, Rob Mooij, 
Gerard van Dijk en Jaap Jan Bleeker. Rob 
Mooij, Gerard van Dijk en Jaap Jan 
Bleeker zijn niet herkiesbaar, Antoon 
Zuidervaart en Hein Kerssens tekenen 
nog voor een jaar bij. Hoewel dit gezien 
onze statuten een ongebruikelijke 
termijn is, stemt de vergadering hier 
gezien de op handen zijnde 
transformatie van de structuur mee in. 
Zo blijft hun beider ervaring nog 
minimaal een jaar beschikbaar! Verder 
zijn wij verheugd om een viertal 
aspirant bestuursleden voor te stellen 
die hebben aangegeven een bestuurlijke 
rol in de nabije toekomst te willen 
vervullen. Het betreft Siem Jan Engel, 
Tom van der Hoorn, Julie van ’t Veer en 
Jeroen Zuidervaart. Dit krijgt 
instemming van de vergadering! 
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Dealer van: DAS e-bike, Qwic en Rih, Cortina 
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NIU, AGM, Kymco Piaggo en Sym scooters. 
Kymco motorscooters. 

 
Assendelft, Dorpsstraat 367, Tel.: 075 - 687 12 02 
Maandag gesloten 

www.gerardmetz.nl 
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10. Wat verder ter tafel komt. 
Voorzitter geeft korte toelichting op de 
plannen om ons clubgebouw aan te 
passen aan de tegenwoordige tijd. Zo 
zullen in de zomerperiode de 
toiletgroep en het dak van het gebouw 
worden aangepakt. Dit onder de 
paraplu van de Stichting Dorpsstraat 
420, de feitelijke eigenaar van het 
gebouw.  
Dan komt een leuk onderwerp aan de 
orde. Een paar jaar geleden zijn wij 
gestart met het benoemen van een 
clubvrouw/-man van het jaar. De 
jaarvergadering als goed moment om 
iemand in het zonnetje te zetten. Niet 
zomaar, maar vanwege grote 
verdiensten voor de club. In dit geval 
iemand die zich al vele jaren voor de 
club inzet, het liefst vooral achter de 
schermen. Een beetje ongemerkt maar 
essentieel voor het goede verloop van 
ons jeugdschaatsen. Het gaat immers 
om Mariëlle Molenaar, een kanjer voor 
de vereniging met een groot hart voor 
het jeugdschaatsen. Zij is volgens ons de 
terechte clubvrouw van dit 
verenigingsjaar! 
Daarnaast hebben wij ook het vorige 
verenigingsjaar nog eens bekeken en 
daarin stak volgens ons ook iemand 
boven het maaiveld uit. Een man die 
ook vaak stilletjes zijn werk doet, 
gezorgd heeft dat de meeste leden 
inmiddels via automatische incasso 
betalen en die jaarlijks werk maakt van 
de Rabo-club support actie. Onze 
clubman van het vorige seizoen is onze 
penningmeester Jan Kleyn! Beiden 
krijgen welverdiend applaus en 
instemming van de vergadering. 
Tot slot van dit agendapunt spreekt 
voorzitter de aftredende bestuursleden 
toe. Te beginnen met Gerard van Dijk, 

begrijpelijk afwezig na het recente 
overlijden van zijn echtgenote. Gerard 
was al sinds 2005 bestuurslid en actief 
binnen de kantinecommissie waar hij 
samen met collega Antoon van 
Gelderen zorgde voor prima service. 
Gerard pleitte nogal eens voor 
prijsverhoging van roze koeken en 
chocomel, dit alles ten faveure van de 
clubkas! Ook onderhield hij contact met 
onze jaarlijks terugkerende tijdelijke 
huurders, de kermisexploitanten. Hij 
heeft zo in de loop der jaren heel wat 
extraatjes in de clubkas gestort. Dank 
voor 17 jaar trouwe dienst! 
Dan Jaap Jan Bleeker, bestuurslid sinds 
1997 maar daarvoor al actief als hulp op 
de ijsbaan. Multi inzetbaar in de 
kantine, als baanveger, als advertentie 
regelaar en als lid van de 
feestcommissie 150-jarig jubileum (“wat 
in een goed vat zit…”). Kortom, een 
belangrijke Manus van alles binnen het 
bestuur, en dat maar liefst 24 jaar! 
Tot slot wordt Rob Mooij toegesproken, 
actief in het bestuur sinds 1989, snel 
uitgerekend 32 jaar! Rob, het 
“geweten” binnen het bestuur. Iemand 
die niet schroomde om zijn mening te 
ventileren, ook al week die af van de 
rest. Altijd in het belang van de club. 
Ook iemand die het zware werk op de 
baan niet schuwde, denk aan greppelen, 
harken, snoeien. Daarnaast was Rob 
onderdeel van het stichtingsbestuur 
namens onze vereniging. Ook iemand 
die een grote waarde voor de club 
vertegenwoordigde. 
Alle drie ontvangen een attentie 
namens de vereniging en een verdiend 
applaus van de vergadering. 

11. Rondvraag. 
Ruud van der Hoorn geeft het 
stichtingsbestuur de tip mee om na 
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vervanging dak na te denken over 
plaatsing zonnepanelen. 
 

12. Sluiting. 
Na deze enerverende vergadering dankt 
voorzitter alle aanwezigen voor de 
inbreng en verwacht iedereen weer te 
begroeten tijdens de najaarsvergadering 
komende november. Daarna geeft hij 
het woord aan spreekstalmeester Jan 
van der Hoorn die de tombola weer 
professioneel begeleidt. 

Bestuurssamenstelling 2021-
2022. 
 
Dagelijks bestuur: 
Voorzitter  Ton Zuidervaart 
Secretaris  Piet de Jong 
Penningmeester Jan Kleyn 
 
Bestuursleden  Antoon Zuidervaart 
   Cor Zuidervaart 
   Joop Slecht 
   Jan van der Hoorn 
   Antoon van Gelderen 
   Hein Kerssens 
   Johan Kuiper 
   Gijs Slecht 
 
Aspirant lid               Yanick Stoop 
      
Ere leden  Piet Heynen 
   Wietze van der Veer 
 
Leden van verdienste Antoon Zuidervaart 
   Joop Slecht 
   Cor Zuidervaart 
   Piet de Klerk 
   Jan van der Veer 
   Dirk Slecht 
   Rob Mooij 
 
Aftredend – herkiesbaar 2022: 
Dit jaar zijn volgens schema de volgende 
bestuursleden aftredend: 

- Jan van der Hoorn, Cor Zuidervaart, 
Antoon van Gelderen, Johan Kuiper, Piet 
de Jong. 

Alle vijf bestuursleden hebben aangegeven niet 
herkiesbaar te zijn. Ook Antoon Zuidervaart en 
Hein Kerssens hebben aangegeven hun 
bestuursfunctie beschikbaar te stellen, ook zij 
treden tijdens eerstvolgende ALV af.  
 
De volgende kandidaten zullen tijdens komende 
ALV worden voorgesteld als (aspirant) 
bestuurslid: 

- Siem Jan Engel, Julie van ’t Veer, Jeroen 
Zuidervaart, Michelle de Poorter-
Broerse, Tom van der Hoorn. 

Wij stellen voor deze kandidaat-bestuursleden 
te benoemen in vrijgekomen bestuursfuncties. 
Toelichting tijdens komende ALV. Eventuele 
tegenkandidaten voor de vacante 
bestuursfuncties kunnen zich, gesteund door 
minimaal 10 leden, schriftelijk aanmelden tot 
één uur voor aanvang van de vergadering. 
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Dé professional voor al uw binnen – en buiten schilderwerk 
 

“De winter wordt een feest als de schilder is geweest!” 
 

Dorpsstraat 622, Assendelft      Tel. 0615233800 
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-Sloopwerkzaamheden, mutatie, renovatie, bewoond en onbewoond 

 
-Diamant boor- en zaagtechniek 

 
-Grondwerken 

 
Dorpsstraat 631 1566 EB Assendelft 
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Jaarverslag IJsvereniging 
Assendelft. 
Terugblik op een verenigingsjaar dat voor de 
helft nog werd beïnvloed door de corona 
perikelen. Gelukkig zijn wij alweer een tijdje vrij 
van maatregelen, dat went snel, maar in de 
laatste maanden van vorig jaar drukte corona 
toch nog een stempel op ons verenigingsleven. 
Zo waren wij genoodzaakt om onze algemene 
ledenvergadering uit te stellen tot april van dit 
jaar. Ook de traditioneel feestelijke afronding 
van het jeugdschaatsen moest nog aangepast 
worden uitgevoerd. En tot overmaat van ramp 
bleef ook koning winter ver van ons verwijderd. 
Een landijsbaan zonder ijs is als een café zonder 
bier, een beetje “zure” constatering. Hoezeer 
wij ook uitkeken naar strenge vorst, het kwam 
er niet van. Nu wil dat niet zeggen dat wij een 
rustig jaartje achter de rug hebben. In mijn 
beleving hebben wij op bestuurlijk niveau één 
van de drukste periodes achter de rug. 

Zoals vorig jaar al vermeld is verder gewerkt aan 
de plannen rond de ontwikkeling van ons 
ijsbaanterrein. Op verzoek van wethouder sport 
Gerard Slegers hebben wij in samenwerking met 
de collega’s van STG Zaanstreek een 
zogenaamde business case geschreven waarin 
wij onze plannen hebben beschreven en 
voorzien van een financiële onderbouwing. Dit 
plan is vervolgens besproken met de wethouder 
en afdeling sportzaken van onze gemeente. 
Hoewel beiden positief op ons initiatief hebben 
gereageerd zijn er nog een behoorlijk aantal 
uitdagingen. Niet in de minste plaats een 
financiële. In ons plan hebben wij ook rekening 
gehouden met een bijdrage van de gemeente, 
zij is immers eigenaar van het ijsbaanterrein. 
Daar ligt een behoorlijke uitdaging om het zo 
maar eens te zeggen. Daarnaast hebben wij 
onze plannen voorgelegd aan onze naaste 
buren. Deze informatieavond leverde een 
behoorlijk aantal bezwaren op van hun kant. 
Bezwaren, die moeilijk te weerspreken zijn nu 

het nog niet duidelijk is of dit plan kan worden 
gerealiseerd. Wel zaken die wij serieus mee 
zullen nemen in de vervolgstappen binnen dit 
project. Want ondanks deze uitdagingen zijn wij 
vast van plan om ons complex 
“toekomstbestendig” te maken. Inmiddels 
hebben wij gesprekken met onze gemeente 
weer opgepakt en gaan wij onverdroten voort. 
Op zoek naar een verantwoorde financiering en 
door met de procedurele stappen die nodig zijn 
om vergunning te krijgen voor de aanleg van 
een multifunctioneel sport- en spel complex.  

Werk achter de schermen dus in het afgelopen 
jaar. Zo ook aan de vernieuwing van onze 
statuten, die op grond van nieuwe wetgeving 
aan vernieuwing toe waren. Het concept is 
tijdens de algemene ledenvergadering in april 
toegelicht en met een zinvolle financiële 
aanpassing akkoord bevonden. Dit stuk kan dus 
via de notaris worden “vastgesteld” en is 
daarmee ook toekomstbestendig. Dat was 
papierwerk achter de schermen, er is ook nogal 
wat handmatig kluswerk verricht in de 
afgelopen maanden. Door het intensiever 
gebruik van ons clubgebouw werd nog 
duidelijker dat onze toiletgroep wel een 
upgrade kon gebruiken. Met veel 
zelfwerkzaamheid en met inzet van een aantal 
lokale ondernemers is dit deel van het gebouw 
onherkenbaar vernieuwd. Zo beschikken wij nu 
over een prachtige toiletgroep met apart toilet 
voor rolstoelgebruikers. Klaar voor de komende 
jaren! Ook het dak van het gebouw is 
aangepakt. Door de alsmaar stijgende 
energiekosten was aandacht aan isolatie een 
punt van aandacht. Wij hebben ervoor gekozen 
om de dakbedekking te vervangen door 
beplating met een hoge isolatiewaarde, dus ook 
bijzonder toekomstbestendig. Goed overleg en 
afstemming met onze medebewoner SHO, 
waarmee wij samen binnen de stichting 
Dorpsstraat 420 eigenaar zijn, hebben dit 
mogelijk gemaakt. Bijna vergeet ik nog de 
nieuwe kozijnen in keuken en toiletgroep, in 
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elkaar getimmerd en geplaatst door onze 
meester vakman Hein Kerssens met hulp van 
zijn DOP vrienden!  

Ja, terugkijken levert toch weer een behoorlijke 
lijst resultaten van diverse aard op. Zo 
vernieuwden wij ons machinepark, onder 
andere door een donatie vanuit het Rabo-club 
support fonds. Een actie van Rabo die ons al een 
paar jaar aardig wat centen heeft opgeleverd, 
met dank aan onze leden! 

Iets heel anders zijn de stappen die wij hebben 
gezet om onze bestuursorganisatie te 
vernieuwen. Zo hebben wij in het afgelopen 
voorjaar een behoorlijke groep jongere 
clubmensen uitgenodigd om mee te denken 
over de toekomst van onze club. Daarbij ook de 
vraag gesteld wie daar een bijdrage aan wilde 
leveren. Het heeft ons vijf nieuwe aspirant 
bestuursleden opgeleverd, wij stellen zij verder 
in deze krant alvast aan u voor. Dit geeft ons het 
vertrouwen dat deze 152-jarige club behoorlijk 
levensvatbaar blijkt. Dat is ook nodig want als 
het klimaat ons in de toekomst steeds minder 
helpt om onze belangrijkste functie te vervullen, 
dan heb je nieuw elan en nieuwe ideeën nodig 
om relevant te blijven voor je leden. Een eerste 
stap is gezet met deze nieuwe aanwas! 

Nog een stap in het kader van verjonging is de 
benoeming van een drietal nieuwe ijsmeesters. 
Zo volgden Tom van der Hoorn, Gijs Slecht en 
Yanick Stoop dit voorjaar een KNSB-cursus en 
zijn daardoor gecertificeerd ijsmeester. Laten 
wij hopen dat zij komende winter wat 
praktijkervaring op kunnen doen. 

Tja, bij het terugkijken word je je weer eens 
bewust wat er komt kijken bij zo’n ogenschijnlijk 
“slapende” vereniging. Ik vertel jaarlijks iets 
over het jeugdschaatsen, in het afgelopen jaar 
onder vrijwel nieuwe begeleiding weer prima 
georganiseerd. Ik denk aan de overige 
werkzaamheden van onze DOP, mannen die 
wekelijks zorgen voor gemaaid gras, onderhoud 

gebouw, schone greppels, een perfecte 
kluunplek onder de brug bij de Watertoren. 
Daarnaast hebben wij inmiddels een groep 
vrijwilligers die wekelijks het natje en droogje 
verzorgd voor de plaatselijke klaverjasclub. 
Weer anderen die zorgen dat deze 
Informatiekrant bij u in de bus komt. Genoeg 
mensen gelukkig die ijsvereniging Assendelft 
een warm hart toedragen. 

Ik kijk ook nog even terug op zaken die van 
buiten die onze vereniging raken. Zo werd in 
april j.l. het district Zaanstreek-Waterland van 
de KNSB opgeheven. Dit bleek helaas nodig bij 
gebrek aan opvolging van bestuursfuncties. In 
dat bestuur al een aantal jaren louter 
“Assendelvers” en blijkbaar was de animo tot 
opvolging binnen de andere verenigingen in ons 
district onvoldoende om de levensvatbaarheid 
te verlengen. Gevolg voor ons was dat de 
subsidiëring van het jeugdschaatsen moest 
worden gewijzigd. Het heeft geleid tot 
oprichting van een Stichting jeugdschaatsen 
Zaanstreek waarmee wij, als zelfstandig 
organisator van jeugdschaatsen, “meeliften” op 
de subsidieaanvraag vanuit die Stichting. De 
Zaanse ijsverenigingen hebben afgesproken om 
elkaar jaarlijks te blijven ontmoeten om zo 
ervaringen uit te kunnen wisselen.  

Zo heeft u via dit verslag wat inzicht gekregen 
waarmee wij als bestuur ons in het afgelopen 
jaar hebben vermaakt. Het was een druk jaar en 
dat wordt het komende jaar niet anders. Daarbij 
ook nieuwe uitdagingen waarmee wij worden 
geconfronteerd. Wat dacht u van de oplopende 
energiekosten en of er wellicht steun komt voor 
verenigingen als de onze? Dat is nog maar één 
aspect in deze turbulente, onzekere tijd. 
Gelukkig hebben wij een vereniging waarin nog 
veel mensen vrijwillig hun steentje bijdragen. Al 
die mensen wil ik hartelijk danken voor hun 
bijdrage in het afgelopen seizoen, het was voor 
mij een waar genoegen onderdeel van deze club 
te zijn. Daarmee kom ik aan het slot van mijn  
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betoog dat het laatste zal zijn in mijn rol als 
secretaris. Ik ben in november aftredend en niet 
herkiesbaar. Wel hoop ik volwaardig lid te 
mogen worden van de DOP en zo mijn steentje 
achter de schermen te kunnen bijdragen. 
Zestien jaar geleden door mijn geliefde 
buurman Dirk Slecht bij dit bestuur gehaald, 
geen dag spijt van gehad! Ik zie u graag op onze 
komende algemene ledenvergadering op 18 
november a.s. 

Uw secretaris, Piet de Jong 

Training AED en basis reanimatie. 

Sinds enkele jaren is er een AED aanwezig in ons 
clubgebouw. Daarom organiseren we om de 
paar jaar een training voor gebruikers van het 
clubgebouw. Zo zijn er bij eventuele 
calamiteiten voldoende personen aanwezig die 
de AED kunnen gebruiken en ook bekend zijn 
met de basisbeginselen van reanimatie. De 
instructie avond start meteen met twee 
belangrijke punten:  

1. Iedereen kan én mag een AED bedienen. 
2. Een AED kan niet fout bediend worden.  

Het trainingsprogramma zag er als volgt uit:  

• theoretische kennis over fibrilleren en 
defibrilleren  

• benaderen van een slachtoffer en de 
juiste diagnose leren stellen  

• kennis over het algemene 
werkingsprincipe van de AED en training 
van reanimatie  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Tijdens deze training is veel aandacht besteed aan 
praktisch handelen. Situaties die zich voor kunnen 
doen bij het werken met de AED werden 
uitgebreid geoefend. Na deze training durft 
iedereen te reanimeren en de AED te bedienen als 
het nodig is. Zo zijn wij in ons clubgebouw 
voorbereid op dit soort calamiteiten. Tot de 
volgende training/herhaling! 
Johan Kuiper 
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Financieel verslag 2021-2022 IJsvereniging Assendelft
Ontvangsten: Uitgaven:
Saldo 1-7-2021 4660,00 Kosten ijsbaan Alkmaar t.b.v. jeugdschaatsen 3715,53
Jeugdschaatsen, contributie deelnemers 4470,06 Buskosten Jeugdschaatsen 3270,00
Subsidie jeugdschaatsen gemeente Zaanstad 941,32 Contributie KNSB Gewest NH-U 40,00
Contributie leden en donateurs 11557,25 Drukkosten Informatiekrant 2353,45
Advertentie inkomsten infokrant 2200,00 Inkoop t.b.v. tombola ALV 240,95
Vergoeding kermisexploitanten 515,00 Onderhoud Algemeen terrein en opstallen 2751,45
Kantine opbrengst diverse activiteiten 8863,59 Onderzoekskosten ijsbaanterrein (sonderingen) 1936,00

Bankkosten 454,91
Opbrengst Rabobank Club Support actie 2288,84 Energiekosten buiten verlichting (via aparte meter) 381,72
Jubileum boeken verkoop 465,00 Drukwerk ledenkaarten 747,78
Slijpgeld schaatsen 77,00 Huur ijsbaanterrein gemeente Zaanstad 395,67
Sponsoring project ijsbaanterrein 2500,00 Contributie KNSB 308,00
COOP statiegeld actie 992,36 Verzekering gebouwen, apparatuur 223,55
Bijdrage gemeente t.b.v. bodemonderzoek ijsbaan 6000,00 Representatiekosten 813,45
Tombola ALV 483,00 Verhuur kantine, afdracht naar Stichting 1425,00
Verhuur kantine aan derden 2125,00 Inkoop dranken-snacks kantine 3107,63

Aansluiting Internet 116,97
Stichting 420  aflossing clubgebouw 1098,50
Gas Water Elektra clubgebouw - opslagloods 1123,59
Aanschaf nieuwe veeg- + maaimachine 7245,00
Kosten gebruik pinautomaat 89,19
Administratiekosten 126,95
Cursus ijsmeester 3x 81,00
Naar spaarrekening 5500,00
Saldo 30-6-2022 10592,13

Totaal: 48138,42 48138,42
Rabo Spaarrekening 1-7-2021 32038,09
Rente 1,82
Naar spaarrekening 5500,00
Saldo 30-6-2022 37539,91
Akkoord: G. Keeman
Akkoord: T van der Hoorn
Beknopte toelichting Ontvangsten
Kantine opbrengst diverse activiteiten 8863,59 Hoger bedrag door toename gebruik clubgebouw
Sponsoring project ijsbaanterrein 2500,00 Donatie door opgeheven speeltuinvereniging Zaandam Zuid
Bijdrage gemeente t.b.v. bodemonderzoek ijsbaan 6000,00 Bijdrage gem. Zaanstad aan voorbereiding ontwikkeling terrein

Uitgaven
Onderzoekskosten ijsbaanterrein (sonderingen) 1936,00 Voorbereidend onderzoek t.b.v. mogelijke aanpassing terrein
Onderhoud Algemeen terrein en opstallen 2751,45 Aanschaf diverse materialen t.b.v. onderhoudswerk
Aanschaf nieuwe veeg- + maaimachine 7245,00 Na verkoop oude machines vorig jaar, nu aanschaf nieuwe.

reneschoone43@hotmail.com 

www.reneschoone.nl  

Dorpsstraat 111, 1566AD Assendelft 

075 6874795 - 0654358542 
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Verslag jeugdschaatsen seizoen 
2021-2022. 
 
De start van het jeugdschaatsseizoen 2021-2022 
begon met twee nieuwe organisatoren. Tom 
Könst en Michelle de Poorter-Broerse namen 
het stokje over van Mariëlle Molenaar en 
Nienke Kuiper. Beide heel erg bedankt voor 
jullie inzet de afgelopen jaren!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Er waren wel wat hoofdbrekens dit jaar: er 
waren te weinig jeugdleiders en nog 
belangrijker, gooit corona dit jaar nog roet in 
het eten en kunnen we überhaupt wel 
jeugdschaatsen? Uiteindelijk vonden we net op 
tijd een aantal nieuwe jeugdleiders (top dat 
jullie mee wilden!) en ook corona werkte mee 
waardoor we op 7 oktober onze eerste les 
konden starten. De eerste les is altijd wat 
rommelig, waar is ons baanvak, wie zit bij wie, 
wie kan er een groepje doorschuiven en hoe zat 
dat ook alweer met alle oefeningen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gelukkig was iedereen bij les 2 al goed op elkaar 
ingespeeld en gingen de kinderen met sprongen 
vooruit. Het is prachtig om te zien dat alle 
kinderen na 10 weken enorme stappen vooruit 
hebben gemaakt en heerlijk hun rondjes 
schaatsen op de ijsbaan. Daar doen we het 
tenslotte voor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sinterklaas bezocht ook weer de ijsbaan begin 
december en ook in de bus was het een 
gezellige bedoening. De laatste lessen werden 
traditiegetrouw afgesloten met het diploma 
schaatsen (op tijd) en het marathonschaatsen. 
We hebben weer heel wat mooie mutsen en 
hoeden voorbij zien komen. Helaas gooide 
corona toch nog roet in het eten voor de 
diploma-uitreiking. Een vol clubgebouw met 
kinderen, ouders en opa’s en oma’s zat er 
helaas ook dit jaar niet in. En ook de befaamde 
disco kon niet doorgaan. Op alternatieve wijze 
hebben alle kinderen hun diploma in ontvangst 
mogen nemen en laten we hopen dat we 
aankomend jaar meer geluk hebben en onze 
disco weer mogen organiseren.  
Iedereen die dit jaar mee ging ontzettend 
bedankt voor de hulp en gezelligheid en op naar 
een nieuw seizoen! 
Michelle de Poorter-Broerse. 
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Even voorstellen. 
Gelukkig zijn er nog steeds enthousiaste mensen 
die zich de komende tijd willen inzetten voor 
onze club. Een nieuwe groep aspirant 
bestuursleden die na de komende ALV de 
opengevallen plaatsen willen innemen. Wij 
stellen ze alvast graag aan u voor: 

Siem-Jan Engel: 

 

“In 1970 werd ik in een keet geboren op de plek 
waar nu Festina Lente staat. Zodra ik kon lopen, 
werden de schaatsen onder gebonden en ging ik 
met mijn moeder het ijs op. Onder leiding van 
o.a. Bokkie Aafjes, Cor & Antoon Zuidervaart en 
Sini Jongejans heb ik bij het jeugdschaatsen in 8 
jaar tijd de techniek onder de knie gekregen. 
Samen met mijn opa, die toen al in het bezit was 
van drie Elfsteden Kruisjes, konden daardoor al 
snel toertochten gemaakt worden. Tijdens een 
langere stage- en werkperiode in Canada, werd 
zelfs in Calgary het ijs uitgeprobeerd. Na het 
volgen van de middelbare en hogere agrarische 
school, ben ik in de weg- en waterbouw beland. 
Mijn eerste baan vond ik bij Seignette, om 
uiteindelijk zelfstandig een aannemersbedrijf te 
runnen dat zich bezighoudt met de aanleg van 
leidingwerk. Samen met mijn vrouw en hond 
woon ik in de Zuid op de plek waar ooit bakkerij 
Jongejans was. Hobbymatig runnen we B&B “'t 

Is voor de bakker” en ontvangen wij steeds weer 
gezellige logees. 
Voor de komende winter duimen we voor een 
mooi schaatsseizoen. Ik hoop mijn steentje voor 
de ijsclub bij te kunnen dragen en er samen iets 
moois van te maken.” 

Julie van ’t Veer: 

 

“Ik ben Julie van ‘t Veer, 20 jaar en ik ben 
geboren en getogen in Assendelft. Naast mijn 
werk in de gemeenteraad ben ik ook student 
politicologie aan de Vrije Universiteit van 
Amsterdam. In Assendelft is de ijsvereniging 
echt een begrip en het lijkt mij leuk om daarin 
ook mijn steentje bij te dragen!”  

Tom van der Hoorn: 

 

“Liefde voor het ijs heb ik van huis uit 
meegekregen. Samen met m'n vader en 
vrienden heb ik al vele mooie 
schaatswedstrijden mogen zien. Ook heb ik met 
veel plezier lesgegeven bij het jeugdschaatsen.  
 



 

 



 
 
 

Zaandammerweg 32 
1566 PG Assendelft 
06 - 30 58 54 39 

stalen buispalen - houten heipalen 
beschoeiing-, grond- en rioolwerk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Klaar voor de toekomst” 
Met onze nieuwe funderingsmachine de SDR 2000 voor het 

maken van trillingvrije geboorde CD stalen buispalen. 
 
 

Het ideale paalsysteem als er trillingvrij gewerkt moet worden! 
Voordelen t.o.v. traditionele buispalen: 

• Geen monitoringsplan noodzakelijk 
• Geen trilling meters meer nodig 
• Panden in de buurt lopen geen enkel risico 
• Iedere paal wordt geregistreerd 



31

31 
 

M'n andere hobby is bij de Scouting. Samen met 
de jongens van het Bosbeheer proberen we het 
terrein achter de Scouting er zo netjes mogelijk 
uit te laten zien. In het dagelijks leven ben ik 
hovenier en samen met een maat van me 
hebben we ons eigen hoveniersbedrijf. Hopelijk 
kan ik me voor de ijsclub nuttig maken en 
specifiek voor het clubhuis.” 

 
Michelle de Poorter-Broerse: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“Ik ben Michelle de Poorter-Broerse, 41 jaar en 
ik ben geboren en getogen in Assendelft. Al van 
kleins af aan is schaatsen mijn grote hobby. Zelf 
schaats ik nog iedere week op de ijsbaan in 
Haarlem via STG Zaanstreek. Daarnaast 
organiseer is samen met Tom Könst sinds vorig 
jaar het jeugdschaatsen. Ik deed dit ook al een 
periode toen ik een jaar of 18 was en vind het 
erg leuk nu weer terug te zijn. Mijn eigen 
dochter doet inmiddels ook mee. In het 
dagelijks leven ben ik teamleider Personeel & 
Organisatie  
bij de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland, 
een mooie organisatie die zorgt voor onze 
veiligheid.  

Ik heb er zin in om de bestuursrol voor het 
jeugdschaatsen op te pakken en een mooie 
bijdrage te leveren aan de vereniging!” 
Jeroen Zuidervaart: 
 

 
 
“Mijn naam is Jeroen Zuidervaart, 49 jaar en 
sinds 1979 woonachtig in Assendelft. Ik ken de 
ijsclub al vanaf mijn achtste, mijn vader is toen 
al vrij snel bij de club betrokken geraakt en 
heeft samen met zijn broers in verschillende 
functies bij de ijsclub gediend. Ik ben met mijn 
zus en veel andere kinderen uit de zuid in onze 
jeugdjaren met het jeugdschaatsen mee 
geweest en heb ook alle 7 diploma’s behaald. 
Hierna heb ik met velen vanuit de groep 
jeugdschaatsen tot mijn 22ste bij STG Zaanstreek 
geschaatst met veel mooie en memorabele 
herinneringen. Inmiddels heb ik besloten om tot 
het bestuur toe te treden. Samen met de oude 
en nieuwe bestuursleden willen wij ons inzetten 
om onze ijsclub verder te ontwikkelen. Ik heb op 
dinsdag vrij en ben al actief betrokken geraakt 
bij de DOP ploeg die onze landijsbaan 
onderhoudt en verzorgt. Ook om zo bekend te 
raken met het machinepark en wat er allemaal 
nog meer komt kijken door de seizoenen heen. 
We gaan hopelijk de komende jaren vele goede 
winters krijgen en met enthousiasme de club 
ondersteunen en onderhouden!” 
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Verbouwen als de zon schijnt! 
In de afgelopen zomerperiode is er behoorlijk 
geklust in en om ons clubgebouw. Er stonden 
een paar wensen op ons verlanglijstje. Op de 
eerste plaats was onze toiletgroep aan 
modernisering toe, daarnaast was er de wens 
om het gebouw energiezuiniger te maken. De 
eerste stappen tot dat laatste punt waren al in 
het voorjaar gezet. In eigen beheer werden de 
kozijnen aan de keukenzijde vernieuwd. Een 
klus, uitgevoerd door onze DOP vrijwilligers 
onder leiding van meester timmerman Hein 
Kerssens. Vakwerk inclusief dubbel glas 
waardoor dit deel van het gebouw 
toekomstbestendig is gemaakt!

 

De aanpak van de toiletgroep was een nog 
grotere klus. De hulp van een aantal 
vakspecialisten uit ons netwerk was daarbij 
nodig. Nadat de DOP het sloopwerk verzorgde, 
namen de specialisten het leeuwendeel van het 
opbouwwerk voor hun rekening.  

   
De sloopploeg! 

 

Zo transformeerden de volgende bedrijven de 
huidige situatie om tot een fraaie en rolstoel 
toegankelijke toiletgroep: 

- Jan Poel timmerbedrijf 
- VBK-verwarming en sanitair 
- Stuijfbergen Electra 
- Gouwe Bloetjes, tegelwerk 
- Jos Petra, schilderwerk 

Bedrijven en mensen die met hart voor onze 
vereniging deze klus tot een mooi einde hebben 
gebracht. Maar natuurlijk zijn de “gaatjes” 
tijdens die werkzaamheden opgevuld door onze 
onvolprezen DOP. Ga maar eens kijken naar de 
vernuftige oplossing van een aantal opklapbare 
traptreden, nodig voor rolstoeltoegankelijkheid. 
Of kijk naar de wandafwerking, aangebracht 
door onze ex-voorzitter. Kortom, ik verwacht 
dat het toiletbezoek begrensd moet gaan 
worden, zo mooi is het! 

                               
De nieuwe indeling wordt langzaamaan zichtbaar! 

Ook hebben wij omhooggekeken als het gaat 
om energiebeheersing. Onze dakbedekking was 
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in dat opzicht aan vervanging toe. Vakwerk, 
uitgevoerd op een zonnige zaterdagochtend 
door de firma Hardeman uit Kootwijkerbroek. In 
een razend tempo werden de oude dakplaten 
verwijderd en nieuwe aangebracht. Dat moet 
ons in de huidige tijd van stijgende 
energieprijzen gaan helpen bij 
kostenbeheersing.  

Daarmee hebben wij, in overleg met mede 
clubgebouw eigenaar SHO, ons gebouw alvast 
voorbereid op stevig winterweer. Los daarvan, 
op toenemend gebruik door diverse 
verenigingen uit ons dorp. Het gebouw is er 
klaar voor! 

Echte dakhazen rusten even uit. 

Ons buitentoilet! 

Je dak repareren als de zon schijnt! 

Met dank aan: 

 

 

 

 

HARDEMAN ISOLATIE 
Toptegelzetter Gouwe Bloetjes 

Meesterschilder Jos Petra 

Onze onvolprezen DOP 
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Kroniek van een ijsclub 
bestuurder. 
 
In het jaar 1978 kwam ik in Assendelft wonen en 
wel in - wat ze noemen - de Zuid. 
We kwamen uit Wormer en verhuisden op 4 
november met twee jonge kinderen. Het was 
heel rustig herfstweer met een zonnetje en 
weinig wind. Alles ging voorspoedig alleen aan 
het einde van de dag had er al één in de sloot 
gezeten. 
 
Na een week of drie kreeg ik Kees de Ruyter, de 
voorzitter van de IJsvereniging, aan de deur of ik 
lid wilde worden. Als schaatsliefhebber wilde ik 
dat wel. Nu vielen we met onze neus in de boter 
want het begon al vroeg te vriezen en er kwam 
ook nog een geweldig pak sneeuw. Overal lagen 
hoge bergen sneeuw, de kinderen vonden het 
prachtig, we moesten alles uitgraven. 
 
Mijn eerste kennismaking met de ijsbaan was 
het NK-junioren C, met als winnaar Jan IJkema. 
Hij reed niet mooi, maar ging wel hard en was 
vliegensvlug net zoals hij later zilver haalde op 
de Olympische spelen in Calgary in 1988. 
 
Maar wat krijg je als je je gezicht op de ijsbaan 
laat zien en je geeft de kinderen op voor het 
jeugdschaatsen? Dan komt de vraag; “kun je 
mee als leider?”. Ook word je gevraagd voor de 
organisatie van de luilak loop. Dan word je 
gevraagd door de toenmalige voorzitter Piet 
Heyne om bestuurslid te worden. En zo 
geschiedde; in 1982/1983 werd ik bestuurslid bij 
IJsvereniging Assendelft en dat was het begin 
van een carrière bij de club. 
 
Omdat ik al met het jeugdschaatsen meeging en 
Dick Neyzing stopte werd ik gelijk hoofdleider. 
We gingen toen nog in januari met 70 kinderen 
10 zaterdagen met een bus naar Alkmaar. 
 
Toen kwamen de jaren 80 met veel ijs, 
kortebaanwedstrijden en marathons op onze 
eigen ijsbaan wat zeer aantrekkelijk was met 
veel publiek. Deze wedstrijden konden we 

organiseren door ons nieuwe bestuurslid Ton 
Kroon, hij had goede connecties bij de 
marathonschaatsers. Jan Dekker was voorzitter 
geworden en had een gevleugelde uitspraak als 
de penningmeester wat te veel wilde uitgeven: 
“denk erom de meeste koeien zijn droog gegaan 
van het geven.” Ondertussen was ik secretaris 
geworden en ging broer Cor het jeugdschaatsen 
doen. 
 
In die tijd vergaderde het bestuur 3 à 4 maal in 
de winter en moest ik als secretaris op de 
jaarvergadering het jaarverslag en de notulen 
nog voorlezen. We stopten met de marathons 
want het werd te duur voor een ijsclubje. In de 
herfst hielden we een of twee zaterdagen 
werkers dag en dat was het. 
 
Na Jan Dekker kwam Wietze van der Veer als 
voorzitter, dat was net in de tijd dat het 
clubgebouw werd vervangen en het 125-jarig 
bestaan werd gevierd met een groot feest bij 
het Wapen van Assendelft met een grote 
tentoonstelling. Er kwam ook nog een heel mooi 
boek uit geschreven door onze voorzitter. 
 
Omdat Wietze leraar was op een school in 
IJmuiden waar je kon kopiëren, gingen we een 
krantje uitgeven om de leden beter te 
informeren. 
In de eerste jaren werden ze nog geniet met een 
nietmachine, maar later werden ze gelijmd. Het 
was een hele organisatie, hier waren we met 20 
man een dag mee bezig. Nu laten we de krantjes 
drukken en wel in kleur. 
 
Eén van de hoogtepunten was eind jaren 90 de 
toertochten die we organiseerde met 4 andere 
verenigingen uit de omgeving, namelijk rondom 
de Watertoren; Wormerveer, Westzaan, 
Nauerna, en Assendelft. Dit kunnen we nu niet 
meer doen, er zijn te veel regels.  
 
Omdat we heel veel spullen hadden en alles in 
containers was opgeslagen, moesten we op last 
van de gemeente alles wegdoen. Toen werd 
besloten om een loods te bouwen, ondertussen 
staat die ook weer vol. We richten ons nu alleen 
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nog op het jeugdschaatsen, 
kortebaanwedstrijden en de eigen ijsbaan. In 
mijn tijd hebben we verschillende NK-
wedstrijden van de bond gekregen en verreden. 
Dit hadden we vooral te danken aan de 
elektronische tijdwaarneming, gemaakt en 
ontworpen door ons helaas overleden 
bestuurslid Dirk Slecht. Het laatste NK-heren 
was in 2012/2013 en was bloedje spannend. 
 
Ondertussen was er een nieuwe voorzitter en 
een nieuwe secretaris, respectievelijk Ton 
Zuidervaart en Piet de Jong, dus continuïteit 
verzekerd. Ik ging verder als gewoon bestuurslid 
en medewerker van de dinsdagochtend 
werkersploeg. Dit zijn gepensioneerde 
bestuursleden en vrijwilligers, maar de 
vergrijzing slaat toe. 
 
Onze nieuwe voorzitter heeft veel goede 
ideeën, o.a. de aanleg van een skeelerbaan. 
Door de sluiting van het Wapen van Assendelft 
raakt alles in een stroomversnelling en komen 
er meer aanvragen voor gebruikt van ons 
clubgebouw. Er wordt besloten het gebouw te 
isoleren, de toiletten te vernieuwen en het dak 
te vervangen. Dit allemaal in de tijd dat ik in het 
stichtingsbestuur zit namens de ijsclub. 
 
Een kleine opsomming van wat er allemaal in 40 
jaar bij een ijsclub gebeurt. Het belangrijkste 
blijft ijs en je moet er als bestuurder altijd klaar 
voor zijn. Het waren mooie Jaren. 
 
Groetjes, Antoon Zuidervaart. 

 
 

IJswinter 1962- 1963.  
Wat was dit een onvergetelijke ijswinter voor 
mij. Twaalf jaar oud was ik. Voor de Kerstdagen 
vroor het al behoorlijk. Ik kom uit een gezin 
waar het schaatsen een heel hoge prioriteit had. 
Zo gauw het ijs het toeliet, werden de schaatsen 
ondergebonden. Het was jammer dat het erg 
sneeuwde, dat was minder goed voor het ijs. 
Gelukkig waaide het flink, waardoor er veel 
sneeuw van het ijs afwaaide. 

Wat ik mij nog heel goed kan herinneren was de 
Kerstnachtviering. Deze begon `s nachts om 2.00 
uur, met ons hele gezin gingen we die nacht, 
land over zand lopend, naar de kerk in 
Krommenie. Het was een heldere goed 
vriezende nacht. Overal om ons heen hoorden 
wij het geluid van kerkklokken klinken in de 
nacht. Voor mij als jong kind was dit zo`n 
prachtige belevenis, waarbij het lied “Midden in 
de Winternacht ging de hemel open”, zeker van 
toepassing was. Thuis gekomen gingen we 
gezellig met elkaar eten, en daarna slapen. 

De hele kerstvakantie konden wij schaatsen, 
korte en lange tochten. De vorst zette door, 
waardoor het IJs bleef liggen zodat wij, zelfs 
toen de scholen weer begonnen, elke 
woensdagmiddag en ieder weekend konden 
blijven schaatsen dat het een lieve lust was. 

De watertorentocht om Assendelft die 45 km 
was. Soms deed je dezelfde tocht nog een keer. 
In Krommeniedijk schaatste je de Molen en 
Merentochten. De IJsvereniging “Klein maar 
Dapper”, organiseerde de langebaan 
wedstrijden. Ook herinner ik mij de bekende 
schaatsnamen uit die periode, zoals Chris 
Meeuwisse, Arie Zee en een toen nog jonge 
opkomende ster, Cees Verkerk. Mijn broer heeft 
de muts van Cees Verkerk nog vast mogen 
houden. Later heeft hij dat nog vaak aan ons 
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verteld. De hele maand januari, februari en de 
eerste dagen van maart, ijs ijs en nog eens ijs. `s 
Nachts vroor het soms wel 20 graden, stonden 
de ijsbloemen in de ramen en hingen de 
ijspegels aan de daken. Op 18 januari 1963 werd 
ik 13 jaar en op die dag won Reinier Paping de 
Elfstedentocht. `s Middags ging ik nog een 
uurtje schaatsen, maar door de zeer felle 
Oostenwind was ik weer gauw thuis.  

Op 3 Maart schaatste we nog een in 
Krommeniedijk en Uitgeest “De Molen 
Merentocht”. Er scheen al een prachtig mooi 
zonnetje, waardoor wij de mensen al lekker in 
hun achtertuintjes konden zien zitten genieten. 
Een paar dagen later viel de dooi in. De barre 
winter was voorbij. Het werd voorjaar, al gauw 
hoorde we de kieviten en de grutto`s. Zo heeft 
ieder seizoen zijn bekoring. Bedankt Koning 
Winter! 

Cor Zuidervaart 

Ex-voorzitter van ijsbaan naar 
ijsbaan. 
Onze vakantie begon dit jaar in juli met de 
fietsvierdaagse van Wolvega. Op de camping in 
Oldeholtpade, zo’n 3,5 km van de start, 
ontmoetten we een aantal fietsvrienden uit o.a. 
Harderwijk en het Brabantse Dongen. Elke dag 
was er bij de start ook een vriend uit 
Heerenveen die met ons mee fietste tot de 
splitsing 40/60 km. Wij deden de lange routes 
en die waren alle dagen heel leuk. We zien dan 
natuurlijk ook meer en we hebben toch tijd 
genoeg. 

 

We kwamen ook langs de ijsbaan van Nijelamer, 
de club die vaak de eerste schaatswedstrijd in 
Friesland heeft. Het clubhuis is een watergemaal 
dat niet meer in dienst is en de club bestaat al 
honderd jaar. Trouwens Heerenveen heeft ook 
een ijsclub met een prachtige landijsbaan. 

Na Wolvega zijn we op campings geweest in 
Ureterp bij Drachten en Nijemirdum in 
Gaasterland. Tijdens onze fietstochten zagen we 
vaak ooievaars en zelfs een tiental dicht bij 
elkaar. Helaas te ver weg om een goede foto te 
maken. Ik zei tegen Tieta; ‘’het lijkt wel alsof ze 
werkeloos zijn’’. Ook op een boerderij met vijf 
nesten waren de ooievaars thuis op het nest. 
(op die boerderij werkte honderd jaar geleden 
mijn moeder als dienstmeid). En toen dacht ik 
aan de jaren na de tweede  
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wereldoorlog toen er in Friesland grote 
werkloosheid heerste. Velen gingen werken bij 
de Hoogovens, Van Gelder-papier en bij 
Bruynzeel. Zouden die werkloze ooievaars ook 
naar Noord-Holland trekken??? Tot mijn grote 
verbazing zag ik bij thuiskomst in het 
Noordhollands Dagblad een lezersfoto waarbij 
stond vermeld dat er ongeveer achttien 
ooievaars waren in de Westzanerpolder. Toen 
heb ik even gedacht; zou het toch waar zijn en 
gaat het nu hier echt gebeuren?? 

De eerste week van augustus waren we in Laren 
(bij Lochem), onze jaarlijkse reünie. In 
Diepenheim bij kasteel Warmelo waren 
zandsculpturen te bezichtigen met o.a. het 
bruggetje van Barthlehiem van de 
Elfstedentocht. Die week was ook weer 
geslaagd, ondanks dat we daar een keer kletsnat 
op de camping terugkwamen.  

Voordat we naar Denekamp gingen waren we 
een paar dagen bij de Lemelerberg en fietsten 
we door Dalfsen waar de ijsbaan naast het huis 
van Erben Wennemars is. We hebben hem niet 
gesproken. In Denekamp spraken we wel Henny 
Kuiper op een speciaal voor de fietsdeelnemers 
georganiseerde avond in zijn museum. Ook dat 
was zeer geslaagd. Bij de sluiting op 
vrijdagmiddag werden wij als het oudste 
deelnemende echtpaar (166 jaar) bekent 
gemaakt. 

     
Waar is Erben Wennemars?? 

We besloten onze fietsvierdaagse in Dwingeloo, 
die wat de natuur betreft, voor ons de mooiste 
was. Prachtige routes door bossen en over 
bloeiende heidevelden, gewoon “mooi 
Nederland”. 

We moeten natuurlijk niet vergeten dat het 
voor ons supermooi weer was, maar dat het 
voor de mais- en grasvelden, vooral in het 
oosten van het land niet zo best was. 

Wietze van der Veer 

Info IJsvereniging Assendelft. 
Leden: 
Gezinslidmaatschap: € 6 per jaar (incl. kinderen 
tot 18 jaar). Administratiekosten inschrijving 
nieuwe leden € 2. 
Donateurs: 
Donateur: € 3 per jaar. Donateurs zijn niet 
gerechtigd om gratis gebruik te maken van de 
ijsbaan. Zij hebben wel gratis toegang zijn bij 
evenementen op onze ijsbaan. 
Contributie-inning via automatische incasso en 
doorgeven mutaties 
De contributie wordt jaarlijks rond half oktober 
via automatische incasso geïnd. Wij verzoeken 
wijzigingen, zoals adreswijziging, status 
lidmaatschap, wijziging automatische incasso en 
dergelijke, via email door te geven aan onze 
penningmeester: Kleynjan@hotmail.com. 
Toegangsprijzen bij geopende ijsbaan: 
Niet leden: € 2 per persoon per keer. 
Aanmelden als lid:  
Via Jan Kleyn 075 – 6874311 of 
Kleynjan@hotmail.com.  
Clubgebouw IJsvereniging: Dorpsstraat 420 
Assendelft, 075 – 6874974 
Bankrekeningnummer ijsvereniging: Rabo 
NL64RABO0304157244 
Website: www.ijsvereniging.nl.  
Op zoek naar talent! 
Tijd over? Wordt vrijwilliger bij onze club. Kom 
eens kijken op dinsdagmorgen of misschien heb 
je talent/ambitie om op een andere plek actief 
te zijn. Neem gerust contact met ons op! 
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1566 BA ASSENDELFT 

Tel.: 075 – 6874812 

Mob.(Gerrit): 06-53896106 

Mob. (Jorn):   06-30098303 

Genieweg 4D 1566 NL ASSENDELFT 

Tel.: 075 – 6878419     www.constantopslag.nl 
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