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Bestuurswisselingen 
In verband met het vertrek van Henk (van de Keet) Paalman en de functiewisseling van Wim Bouwhuis heeft er 
een bestuurswisseling plaatsgevonden. De samenstelling van het Dagelijks Bestuur is hierdoor gewijzigd. De 
ledenvergadering ging unaniem akkoord met de benoeming van Hans Heyda tot voorzitter, Adrie Nijland tot 
secretaris en Martin Paalman tot penningmeester. In de vacature, ontstaan door het vertrek van de Henk (van 
de Keet) Paalman, zal nog worden voorzien. 
 
 
 
Ereleden 
De heren Wim Bouwhuis en Henk Paalman zijn tijdens de ledenvergadering van 9 december 2016 benoemd 
tot erelid van ijsclub de Noordpool, wegens hun buitengewone inzet voor de natuurijsschaatsers in Holten en 
omgeving. 
Henk (van de Keet) Paalman was 36 jaar bestuurslid. Op Henk deed je nooit tevergeefs een beroep bij het 
onderhoud van de baan en hij deed veel werkzaamheden uit zichzelf. Zijn enthousiasme en humor hadden een 
bijzonder positieve invloed op de sfeer in het bestuur. 
Wim Bouwhuis was 38 jaar voorzitter van de ijsclub en had aangegeven af te willen treden als voorzitter, maar 
nog wel deel te willen blijven uitmaken van het bestuur. Als voorzitter had Wim feeling met wat er speelde op 
maatschappelijk terrein, in contacten met de gemeente, andere sportverenigingen en de scholen in het dorp. 
Onder zijn enthousiaste leiding werd een prachtige accommodatie gerealiseerd en hij was een voorzitter die 
andere bestuursleden de ruimte gaf om initiatieven te ontplooien. Hij had en heeft de ledenadministratie in 
zijn werkpakket. Iets dat hem op het lijf geschreven is, gezien zijn accuratesse. 
 Jan Veldhuis, al jarenlang lid en vaak aanwezig bij ledenvergaderingen, bracht, bij verassing als hoarnbloazer 
met de midwinterhoorn, beiden een aubade. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 



Winterseizoen 
Als de weergoden woord hielden en de voorspelde vorst zou doorzetten, kon de temperatuur bij de 
bestuursleden van IJsclub De Noordpool wel eens flink oplopen. De voorspellingen kwamen uit en vanaf 
zondag 22 januari 2017 kwam de winter ook in Holten. De “rayonhoofden” hadden voor die tijd de koppen al 
regelmatig bij elkaar gestoken. De beslissing werd genomen.  “It giet oan”. De baan kon open! 
 
 
   

                                                                                                     
 
 
 
Wat een prachtige week is het geworden. We kregen veel bezoekers uit Holten en omgeving. De scholen 
kwamen weer ouderwets schaatsen met hun leerlingen. Als natuurijsclub hebben we een geweldig mooie 
prestatie geleverd. We zijn er een week druk mee geweest, maar het resultaat was er ook naar! 
We kunnen terug kijken op een mooie winterperiode, waarbij we zeven dagen aaneen open zijn geweest. Vele 
andere ijsclubs in de wijde omgeving konden daar niet aan tippen en waren maar een paar dagen open. Dat 
we zo lang open waren is met name te danken aan het tijdig laten zakken van de ijsvloer op advies van onze 
zeer bekwame ijsmeesters. Maar ook een goede PR in zowel Holten Extra als op twitter, facebook en onze 
website hielpen daarbij. En “last but not least” de enthousiaste medewerking van de overige  bestuursleden en 
niet te vergeten de kassamedewerkers. Het oorspronkelijke plan om de leden en donateurs een alternatief te 
bieden, door met hen naar Flevo on Ice te gaan, mocht er weer geen ijs komen, kon in het vet! 
Nadat de winter uit Holten en omgeving verdween is, in samenwerking met de Scheg, een actie opgezet 
waarbij de leden en donateurs de mogelijkheid werd geboden om op vertoon van de donateurskaart bij de 
Scheg een kaart voor € 20,00 te kopen. Hierop konden de schaatsliefhebbers tot het eind van het seizoen op 
het kunstijs van de Scheg schaatsen. Bijkomend voordeel was dat het voor ons nog enkele nieuwe donateurs 
opleverde! 
 
 
 
Goodwill 
IJsclub de Noordpool heeft andere verenigingen en stichtingen uit Holten voortgeholpen door accommodatie 
ter beschikking te stellen: 
In september 2016 hebben we het terrein beschikbaar gesteld aan de “Stichting Hulp aan Tsjernobylkinderen 
Holten” voor de survivalrun en in december 2016 hebben we de kantine beschikbaar gesteld voor de 
“Vrouwen van Nu” voor het kniepertjes bakken. 
 
 
 
Afscheid Bennie Ophof 
Bennie Ophof is na ruim 50 jaar als kassamedewerker gestopt! Bennie (en zijn echtgenote Dine) is een 
dinerbon aangeboden. In Holten Extra verscheen een mooi interview. 
  
 
 
Rabobank Clubkas Campagne  
We hebben deelgenomen aan de Rabo Clubkas Campagne, waarbij de Rabobank via een vorm van sponsoring 
geld beschikbaar stelt voor clubs in de regio. De werkwijze is dat de clubs een bestedingsdoel dienen aan te 
geven, waarna er gestemd kan worden. Als bestedingsdoel hebben we ervoor gekozen de kwaliteit van de 
waterniveauregelaar te verbeteren. Mede door een goede PR in Holten Extra, twitter, facebook en onze 



website, heeft het ons veel stemmen opgeleverd en kon de penningmeester € 376,00 bijschrijven op onze 
rekening bij de Rabobank. Iedereen die onze natuurijsbaan een warm hart toedraagt dank daarvoor! 
 
 

                                
 
 
 
Holten,  december 2017        Secretaris, Adrie Nijland 


