
 

 

 
Jaarverslag 2018 

 
 

Verenigingsjaar 1 oktober 2017 – 1 oktober 2018 
 
 
Bestuurswisselingen 
In verband met het vertrek van Henk Paalman, alias “de Keet”, is in de ontstane vacature voorzien door 
benoeming van Henk Tempelman. Aangezien Wim Bouwhuis had aangegeven nog een jaar aan te blijven als 
bestuurslid, met de ledenadministratie in portefeuille, hadden we ruimschoots de tijd om ons te oriënteren op 
een nieuw bestuurslid. Het bestuur is verheugd hiervoor Rob Tuitert bereid te hebben gevonden. Werkende 
weg heeft Rob al een poosje meegedraaid en hij zal tijdens de jaarvergadering 2018 officieel in functie treden. 
 
Winterseizoen 
In het verleden hadden we eind november al wel eens een mooie ijsvloer liggen. Gebruikelijker waren de 
maanden december, januari of februari. Wist u trouwens dat we de laatste 10 jaar 8 keer open zijn geweest? 
Ook deze winter hielden onze ijsmeesters zich bezig met het zo goed mogelijk prepareren van de baan. In 
december werden de eerste centimeters ijs gemeten. Helaas werkte het weer nog niet mee. In februari werd 
het serieuzer. Maar een sterke oostenwind speelde ons parten. Niet voor een kleintje vervaart werden enkele 
grote trailers van Müller Fresh Foods in de wind geplaatst, zodat deze gebroken werd. En wat bleek? Het ijs 
groeide langzaam dicht en de ijsmeesters besloten een oud trucje toe te passen door het ijs te laten zakken. 
Wat een geweldig teamwork! En zo konden we op vrijdag 2 maart 2018 open tot zondagmiddag 4 maart 13.00 
uur (met als extraatje ook de zondagmorgen)!!! Ik kan me weinig winters herinneren dat er in maart ijsbanen 
open waren. Ja, kunstijsbanen! Holten en omgeving hebben we hiermee veel schaatsplezier bezorgd. Een 
speciaal woord van dank voor Müller Fresh Foods en een applaus voor de ijsmeesters is hier wel op zijn plaats! 
 

                              
   
Goodwill 
IJsclub de Noordpool heeft ook dit seizoen weer andere verenigingen en stichtingen uit Holten voortgeholpen 
door accommodatie ter beschikking te stellen: 
In december 2017 hebben we de kantine beschikbaar gesteld voor de “Vrouwen van Nu” voor het kniepertjes 
bakken. Dit begint zo langzamerhand op een traditie te lijken. 
De Stichting Tsjernobyl Holten heeft steeds dankbaar gebruik gemaakt van onze locatie om een survival te 
organiseren. Dit jaar zal er een andere activiteit zijn in de vorm van een Kerstwandeltocht op 2e Kerstdag 
waaraan de kinderen uit Tsjernobyl zelf zullen deelnemen. Uit betrouwbare bron hebben wij vernomen dat de 
kinderen uit Tsjernobyl wellicht voor de laatste keer naar Holten komen. Ik denk dat ik namens het gehele 
bestuur spreek dat wij steeds met veel plezier onze locatie voor dit goede doel beschikbaar hebben gesteld en 
we dat ook in de toekomst willen blijven doen als daar weer behoefte aan is. 
 



Rabobank Clubkas Campagne 
Dat het water onze club niet tot aan de lippen staat zal onze penningmeester kunnen beamen. Dit heeft ons er 
echter niet van weerhouden om, evenals in 2017, ook dit jaar weer deel te nemen aan de Rabo Clubkas 
Campagne. Daarbij stelt de Rabobank, via een vorm van sponsoring, geld beschikbaar voor clubs in de regio. 
De werkwijze is dat de club een bestedingsdoel dient aan te geven, waarna er gestemd kan worden. Als 
bestedingsdoel kozen we dit jaar voor het aanbrengen van nieuwe verlichting (2 ultra moderne ledlampen) 
aan beide zijden van het clubgebouw vanuit milieuvriendelijke overweging (energiezuinig, veilig en duurzaam). 
Een goede PR in Holten Extra, twitter, facebook en onze website, heeft ons veel stemmen opgeleverd. Zo  kon 
de penningmeester € 652,69 bijschrijven op onze rekening bij de Rabobank. Iedereen die onze natuurijsbaan 
een warm hart toedraagt, hartelijk dank daarvoor! 
 

                                                  
 
Trots op onze “anhangers” 
We zijn trots op alle leden- en donateurs die ons jaar in jaar uit weer steunen. Hierdoor is het voor ons 
mogelijk de juiste omstandigheden te creëren voor een mooie natuurijsbaan in Holten. Vanwege het feit dat 
we tegen de 500 leden en donateurs zaten, hebben we gemeend hieraan aandacht te moeten besteden. We 
hebben nu meer dan 500 leden en donateurs en de familie Fonk was nummer 500. Zij hebben zelfs 2 
donateurskaarten gekocht om de drie kinderen te kunnen laten schaatsen en geen dagkaartjes te hoeven 
kopen. Zij ontvingen een cadeaubon. Om onze trouwe leden en donateurs niet te vergeten hebben we uit ons 
bestand een lid en een donateur getrokken, om ook hen te bedanken voor hun jarenlange steun. Dit betrof de 
familie Aaftink, waar het lidmaatschap van generatie op generatie over gaat. Daarnaast is ook mevrouw Jansen 
- Agterkamp bezocht, die al ruim 40 jaar donateur is.  Aan beiden is een mooie taart overhandigd. Beide 
laatstgenoemden zijn een bewijs dat we niet alleen de toekomst hebben, maar ook gegrond zijn in de Holtense 
gemeenschap. Sponsors Coöp Leon Haanstra en Echte Bakker Nijkamp hartelijk dank voor jullie medewerking!  
  

                                                 
 
 
Hartelijk dank voor jullie aandacht. 
 
Holten, 14 december 2018        Adrie Nijland, secretaris 


