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Gereed voor het nieuwe seizoen 
In de laatste maanden voor de start van het nieuwe ijsseizoen werden nog een aantal laatste 
afrondende zaken opgepakt.  
 
Het Rabo coöperatiefonds werd door de penningmeester financieel afgerond en hij had ook 
met de bank de afspraak om mee te werken aan een promotieactie van de Rabobank over 
het coöperatiefonds. Het eindresultaat was dat 3 van onze bestuursleden levensgroot in en 
om de bank in Holten verschillende foto’s sierden. De uitstraling naar ons als ijsclub was ook 
geweldig.  

 
 
Dinsdag 10 december 2013 hebben wij meegewerkt aan de promotieactie van 3 FM om 
Serious Request weer op de kaart te zetten. DJ Barend van Deelen en schaatscoryfee Erik 
Hulsebosch bezochten onze ijsclub en samen met enkele bestuursleden heeft Hulsebosch 
schaatsen geslepen voor het goede doel. Het slijpen van een paar schaatsen kostte € 10,- 
en in totaal werd er € 171,- ingezameld. We hebben de ijsclub via verschillende media als 
Radio 3 FM live, diverse dag en weekbladen en Twitter wederom op de kaart gezet. 
 

 
 

 
 

 



 
Vlak voor de Serious Request actie kregen ook alle bestuurleden hun nieuwe jas en fleece 
uitgereikt. De fleece wordt gebruikt als we binnen in de kantine aan het werk zijn en de 
water-, winddichte en tegelijkertijd ademende jas is voor de buitenwerkzaamheden in de 
winter. We zien er allemaal weer ‘strak’ en goed herkenbaar uit.  
 
Bestuurswisseling 
Tijdens de jaarvergadering van 13 december 2013 namen we afscheid van de heer Jan 
Krooshof als bestuurslid en mochten we de heer Dervin Beldman verwelkomen als zijn 
opvolger. 
 
Winterseizoen 
Tot onze zeer grote spijt was er geen vorstperiode en konden we de ijsbaan ook niet 
openstellen. 
 
Representaties 
Gedurende het jaar hebben we bij de volgende feestelijkheden ‘acte de presence’ gegeven 
namens het bestuur van de ijsclub: 

 29 maart – opening nieuwe gebouw Schietvereniging De Eendracht; 

 23 mei – 100 jarig jubileum Schaats – en Skeelervereniging Rijssen; 

 22 juni – opening nieuwe trainingshal TouwTrek Vereniging OKIA. 
 
Aanschaf nieuw materiaal 
We hebben in het najaar van 2014 een tweedehands ‘acrobaat’ gekocht om gras bij elkaar te 
harken, nadat dit gemaaid is. De geluidsinstallatie is weer geheel in orde en we hebben ook 
alles in eigen beheer door de aanschaf van een draadloze microfoon en luidsprekers. 
Daarnaast is de meterkast vervangen, waardoor de elektriciteitsvoorziening weer geheel aan 
alle standaarden voldoet.  
 
Renovatie opslagruimte 
De portacabin waarin al ons materiaal ligt opgeslagen was dusdanig verweerd dat schilderen 
niet meer hielp. Daarom hebben we nog voor de start van het winterseizoen de opslag aan 
de buitenkant ‘bekleed’ met Douglas hout.  
 

 
 
 
 
 
Holten, 12 december 2014        Uw secretaris, Hans Heyda 


