
 
 
 

Jaarverslag 2013 
 

Verenigingsjaar 2012 – 2013  
 
 
Gereed voor het nieuwe seizoen 
Vlak voor de start van het nieuwe seizoen werden nog een aantal verbeteringen aan de 
accommodatie doorgevoerd. 
 
 
Er werden slangenhaspels door Gerard 
Koetsier gefabriceerd die in de 
onderhoudskeet kwamen te staan. Met deze 
haspels zijn we in staat de waterslangen via 
een luikje in de muur van de keet snel en 
warm op te rollen. 

 
 
Er werden in de hal van de kantine (doorgang naar de ijsbaan) nieuwe rubberen tegels 
gelegd. Dit zorgde voor een zeer mooie en professionele uitstraling. 
 
 
 
 
Door Elsbeth Holleman en Wilfred van de 
Pluijm werden de wanden van de kantine 
onder handen genomen. De wanden werden 
gesausd en op de achterwand werden 
afbeeldingen van schaatsers geschilderd.  
Op de tafels werden kleine ijsberen geplakt. 
 
 

 
 
 
Bestuurswisseling 
Tijdens de jaarvergadering van 30 november 2012 namen we afscheid van de heer Jan 
Aaltink als bestuurslid en mochten we de heer Herman Brinks verwelkomen als zijn opvolger. 



 
IJsbaan open 
Zondag 13 januari 2013 begon het goed te vriezen, maar helaas dinsdag 15 februari viel er 
sneeuw. De sneeuwlaag was dik en we konden nog niet op het ijs lopen. Woensdagavond 
de beslissing genomen: het ijs breken en de sneeuwlaag onder water laten lopen. Toen dat 
manueel niet ging, werd de tractor ingezet. Daardoor was de schade toch wel groot: 
ijsschotsen en brokstukken die over elkaar schoven en veel uitstekende richels en kleine 
ijsplaten. Vanaf donderdag flink gesproeid. 
Zaterdags werd er met man en macht gewerkt om de uitsteeksels en opstaande ijsschotsen 
weg te werken, zodat er weer een gladde ijsvloer ontstond. De Kango, motorkettingzaag en 
de verticuteermachine werden ingezet. 
 

  

  
 
Zondagmiddag begon het te sneeuwen en bleef het 24 uur sneeuwen. Zondagavond de 
baan schoon gemaakt en maandag overdag bijna constant vegen. Om 15.00 uur was de 
baan weer sneeuwvrij en ondertussen was het gestopt met sneeuwen.   
Door al dit ‘geploeter’ konden we trots zijn, want we konden dinsdag 22 januari als een van 
de weinige ijsbanen in Overijssel open. En eigenlijk bleef het zo dat wij de enige ijsbaan in 
de buurt waren die open was. Bestuursleden van andere ijsbanen kwamen bij ons kijken of 
informeren hoe we dat gefikst hadden. 
Na een periode met heel mooi ijs, zette in de nacht van zaterdag op zondag een dooiaanval 
in en was er geen houden meer aan. Toch 5 dagen met heel mooi ijs en veel bezoekers 
gehad.  
 
Skeelertocht 
Zaterdag 1 juni 2013 organiseerde ijsclub de Noordpool de vierde Holtense skeelertocht. Er 
waren helaas geen kinderen die meereden, het aantal senioren was ong. 30 en er reden 
geen Holtenaren mee. Daarmee was de opkomst laag en de organisatie gaat onderzoeken 
wat dit betekent voor het organiseren van volgende edities. 
 



 
Survivaltocht voor Tsjernobyl 
 
 

 
 

 
 
 
 
Woensdag 5 juni organiseerde 
bestuurslid René Hof een survivaltocht 
voor basisschoolkinderen rondom onze 
ijsbaan. De opbrengsten van de tocht 
kwamen ten goede aan de Stichting 
Hulp aan Tsjernobylkinderen Holten. 
 
 

 
Feestavond 
Vrijdag 23 augustus organiseerden Henk Markvoor en Jan Krooshof een gezellige 
feestavond. De bestuursleden en aanhang werden uitgenodigd voor een gezellige fietstocht 
en zij kregen interessante vragen over ons dorp voorgeschoteld. Ook de inwendige mens 
werd niet vergeten met een uitstekend buffet. 
 

 
 

 

 
Investeringen in de accommodatie en Rabo coöperatiefonds 
In 2013 zijn er verschillende investeringen gedaan in het verbeteren van de accommodatie. 
In de voorjaarbestuursvergadering werd het idee geopperd een aanvraag voor subsidie uit 
het Rabo coöperatiefonds in te dienen. Zo gezegd, zo gedaan. De aanvraag voor subsidie 
was bedoeld om de toiletgroep te vernieuwen, rolluiken voor de ramen te plaatsen, een 
vlonder te bouwen voor het veilig kunnen opstappen op het ijs en de hoofdgroep van de 
elektra moest volledig vernieuwd worden. De totale investering bedroeg € 5184,- en er werd 
een subsidie van € 3000,- gehonoreerd.  
 



 
Gedurende het jaar werd door verschillende bestuursleden op verschillende momenten 
geklust en ook werden daar waar nodig professionele krachten ingehuurd. Uiteindelijk werd 
ook de bestrating om de kantine en bij de keet vervangen: tegels eruit en nieuwe klinkers 
erin. We zijn weer gereed voor het de winter van 2013 – 2014. 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Holten, 6 december 2013      Uw secretaris, Hans Heyda 


