Assendelft seizoen 2018/2019 Jaarverslag IJsvereniging.
Als tijdelijke secretaris mag ik ondergetekende nog een keer een Jaarverslag schrijven.
Nu wat betreft ijs op de baan waar je op kon schaatsen was er niet dit seizoen.
Dus kunnen we hier dus kort over wezen.
Alleen de voorzitter heeft op het ijs gestaan, zegt hij??
De vereniging was wel actief op het kunstijs in Alkmaar met het jeugdschaatsen.
We zijn daar weer 10 zaterdagen heen geweest onder de bezielende leiding van onze
Enthousiaste groep jeugdschaats leiders.
Zaterdag 15 december was de laatste schaatsles en dan is er die avond de gebruikelijke
Diploma uitreiking met disco na.
Je begrijpt een kantine vol en 80 diploma’s uitreiken en al die ouders en andere familie leden erbij.
De temperatuur in de zaal was al aardig gestegen.
Als de ouders weg naar huis gingen met mede neming van de jassen konden ze los gaan.
Dit is altijd een spektakel, je begrijp niet waar de kinderen die energie vandaan halen.
Om 10.00 uur was het gebeuren afgelopen en konden de leiders de boel opruimen en nog
Even gezellig nazitten.
Voor afsluiten van het jeugdschaatsen was er nog 23 november de algemene ledenvergadering
In ons eigen clubgebouw.
Er was een goede opkomst en er werd veel besproken.
De belangrijkste punten uit de vergadering waren het 150 jarig bestaan, hiervoor was al
Een jubileum commissie opgericht en die zijn al volop aan het werk.
Tijdens de vergadering bleek dat het bestuur er warmpjes bij kwam te zitten want we kregen
Allemaal een muts van mevrouw Kemna.
Ook hebben we weer de kluun brug onder de brug bij de watertoren geplaatst zodat mocht er ooit
IJs van goede kwaliteit en dikte komen kan men veilig naar de vaart klunen.
In maart halen we hem weer weg en slaan hem weer op in de loods.
Zo werd het zomaar 2019 en zeiden we tegen elkaar als de dagen gaan lengen ,gaan de vorsten
strengen. Maar voorlopig nog niet.
14 januari was er weer een cursus AED diverse personen van IJsvereniging en SHO hebben hieraan
meegedaan en is hun kennis weer opgefrist.
Ook zijn er veranderingen bij de KNSB, vooral bij het gewest Noord Holland/Utrecht.
Het gewest gaat afslanken en regelt geen ijs uren meer bij de kunstijsbanen binnen het gewest.
Ook IJsvereniging Assendelft dat naar Alkmaar gaat voor het jeugdschaatsen moet daar bij
De schaatsfederatie van de Meent in Alkmaar afspraken voor 10 of 11 zaterdagen.
Mededelingen van de penningmeester over het project machtiging tot automatisch incasso.
Hiervoor hebben zich 1670 mensen een machtiging afgegeven.
Deze hele operatie maakt dat we voor het nieuwe seizoen alleen maar een Informatie krantje
Hoeven in te gooien met daaraan het lidmaatschap kaartje geniet.
Je hoeft nu niet meer te wachten op je centen of te hopen dat er iemand thuis is want dan moet je
weer terug en dan hebben ze weer geen kleingeld, dus grote verbetering voor de contributie lopers.
De penningmeester kan dus met een druk op de knop de contributie innen.
P.S wie niet over ging krijgt nog een gezellige contributie loper aan de deur.
Ook zijn er gesprekken met de gemeente om te investeren in het ijsbaanterrein om te zien of we
Eerder op het ijs kunnen.
Hiervoor zijn we wezen kijken bij IJsvereniging Hard, Gaat IE in de Lier in Zuid Holland.
Hier hebben ze met twee nachtvorsten IJs op een Baan van 70 bij 100 m.
Daar met 3 bestuursleden aanwezig kregen we uitleg over de werking hoe ze sproeien en zo een
IJs laagje aan te brengen.( we waren stik jaloers daar tussen de kassen daar.)

Maar de winter vorderde gestaag maar betrouwbaar IJs kwam er niet en zo kwamen we richting
voorjaar en was de kans op IJs weer verkeken.
Maar de jubileum commissie gaat gewoon door.
Ook ging onze secretaris voor driekwart jaar naar Indonesië en werd ik tijdelijk Secretaris.
Er waren ook ambitieuze plannen om het clubgebouw te renoveren.
Hier is binnen het bestuur een constructieve discussie gevoerd.
Maar de belangrijkste conclusie was dat opknappen nodig was want 9 februari 2020 bestaan
We 150 jaar en dan willen we een receptie houden in ons eigen gebouw.
Dus gaan we het gebouw wat op pimpen zoals ze dat tegenwoordig noemen, er komt een nieuwe
Bar in met meer ruimte erachter voor snellere bediening bij geopende baan.
Ook de entree wordt opgeknapt met een garderobe enz.
Zou zeggen kom kijken op de komende jaarvergadering 22 november 2019.
Er was ook weer een lamp gesneuveld deze is vervangen door een ander merk dan het originele
Want deze is niet meer te krijgen, terwijl ik dit schrijf zijn we erachter gekomen dat de vervanger ook
niet meer leverbaar is.
De jongens van de scouting hebben de lamp vervangen.( hiervoor dank, Martijn Poel en Frits Kroon.)
Geen ijs maar het hele seizoen stond in het teken van 150 jaar IJsvereniging.
Dus wachten we maar af wat de jubileum commissie allemaal bedacht heeft.
Zie iedereen gaarne op onze Jaarvergadering 22 november 2019.
Sluit af met vriendelijke groeten.
Tijdelijk Secretaris:
Antoon Zuidervaart.

