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Bestuurswisseling 
Tijdens de jaarvergadering van 12 december 2014 namen we afscheid van de heer Harry 
Mols als bestuurslid en penningmeester. We mochten de heer Martin Paalman verwelkomen 
als nieuw bestuurslid en intern in het bestuur schoof de heer Adrie Nijland door naar de 
functie van penningmeester. 
 
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: 

 31 januari 2015 – opening nieuwe gebouw HSV De Bergspeurders; 

 24 april 2015 – koninklijke onderscheiding van Henk Markvoort; 

 15 november 2015 – 50 jarig huwelijk Henk en Jannie Paalman. 
 
Samenwerking Wielervereniging Holten 
In november 2014 zijn we benaderd door de Wielervereniging Holten om te onderzoeken of 
zij in het winterseizoen gebruik zouden kunnen maken van onze faciliteiten – kantine en 
terrein – voor de jeugdgroep mountainbiken. Deze hebben behoefte aan een verlichte 
oefenbaan en deze zou mogelijk rond onze ijsbaan kunnen worden aangelegd. Daarvoor is 
ook samenwerking met de Gemeente en mogelijk Blauw Wit ’66 nodig. Het bestuur heeft 
voltallig aangegeven positief t.o.v. het verzoek te staan en de mogelijkheden samen met de 
wielervereniging verder te willen onderzoeken.  
Na een gezamenlijk bezoek aan de gemeente in februari 2015 is duidelijk geworden dat de 
gemeente niet mee wil werken door grond van het belendende perceel Noord van onze 
ijsbaan ter beschikking te stellen aan de wielervereniging. Hierop heeft de wielervereniging 
besloten de plannen voor een mountainbikebaan voorlopig niet verder te onderzoeken. Het 
bestuur heeft het besluit voor kennisgeving aangenomen. 
 
Goodwill 
IJsclub de Noordpool heeft andere verenigingen en stichtingen uit Holten voortgeholpen door 
accommodatie ter beschikking te stellen. 

 8, 9 en 10 december 2014 – kantine beschikbaar gesteld voor Vrouwen van Nu voor 
het kniepertjes bakken. 

 12 en 13 juni 2015 – kantine en terrein laten gebruiken door de Handbalvereniging 
Holten voor hun tentenkamp voor de jeugd.. 

 9 september 2015 – kantine en terrein beschikbaar gesteld voor de survivalrun van 
de Stichting Hulp aan Tsjernobylkinderen Holten. 

 
 
Holten, 4 december 2015        Uw secretaris, Hans Heyda 


