
Jaarverslag 2019

Verenigingsjaar 1 oktober 2018 – 1 oktober 2019

In memoriam Wim Bouwhuis
Het is gebruikelijk het jaarverslag te beginnen met eventuele bestuurswisselingen. Ik wil hier een uitzondering 
op maken in verband met het overlijden van onze oud-voorzitter en -bestuurslid Wim Bouwhuis op 9 augustus 
2019. 
Op 14 december 2018 nam Wim na 40 jaar afscheid nam van “zijn” IJsclub de Noordpool. De club die hij als 
liefhebber van de schaatssport met toewijding diende. Voorzitter Hans Heyda memoreerde die periode met 
mooie woorden richting Wim. Voor zijn maatschappelijke activiteiten mocht Wim in het verleden, op initiatief 
van de IJsclub, een koninklijke onderscheiding ontvangen en werd hij 2 jaar geleden bij zijn afscheid als 
voorzitter tot erelid van IJsclub de Noordpool benoemd. In de rouwadvertentie die wij hebben geplaatst 
hebben wij Wim o.m. in de volgende bewoordingen omschreven: “Zijn grote inzet en bescheidenheid sierden 
hem. Wij hebben veel aan Wim te danken. Hij had een groot hart voor onze ijsclub”. De crematieplechtigheid 
vond op 14 augustus 2019 in besloten kring plaats, waarbij Martin Paalman en Adrie Nijland onze ijsclub 
vertegenwoordigden.

Bestuurswisselingen
In de ledenvergadering van 14 december 2018 is Rob Tuitert officieel in functie getreden als bestuurslid, in de 
vacature ontstaan door het stoppen van Wim Bouwhuis. Zoals bekend had Rob al een poosje meegedraaid en 
heeft hij de ledenadministratie in portefeuille. Het bestuur is erg blij met de benoeming van Rob.



Winterseizoen
Afgelopen jaar wilde het niet echt vlotten met het winterweer. Eerst moesten we nog veel sneeuw ruimen en 
een gedeelte van de baan kon niet open, omdat het ijs daar te dun was. Uiteindelijk zijn we toch nog een dag 
open geweest en wel op 25 januari 2019. Het werd het alsnog een mooie dag, waarmee we de 
schaatsliefhebbers een groot plezier hebben gedaan.

                                       

                                                                                  
Goodwill
IJsclub de Noordpool heeft ook dit seizoen weer andere verenigingen en stichtingen uit Holten voortgeholpen. 
Hiervoor stellen we graag onze accommodatie beschikbaar.
In december 2018 hebben we de kantine beschikbaar gesteld voor de “Vrouwen van Nu” voor het bakken van 
de lekkerste kniepertjes van Holten! Een mooie traditie wordt voortgezet.
Zaterdag 20 april werd de kantine beschikbaar gesteld voor de paasvuurloop! Al hardlopend bezoekt men de 
paasvuren in de buitengebieden van Holten.
De Stichting Tsjernobyl Holten heeft op 25 september 2019 gebruik gemaakt van onze locatie om een survival 
te organiseren. Dit leverde de Stichting de mooie opbrengst op van maar liefst € 3000!
Op 31 oktober jl. heeft Hans Heyda in onze kantine een presentatie gehouden voor de vrijwilligers van het 
Informatiecentrum van de Canadese Begraafplaats, omdat het centrum i.v.m. nieuwbouw gesloten is. 

Diefstal en hangjongeren
Afgelopen zomer is de sneeuwblazer gestolen. Er is aangifte gedaan bij de politie en proces-verbaal 
opgemaakt. De zaak is verder afgewikkeld met de verzekering. De verzekering vergoedt een bedrag van € 675. 
In eerste instantie was de vergoeding € 425 rekening houdende met afschrijving en enige coulance, omdat we 
de machine niet heel vaak hebben gebruikt. De extra € 250 is vanwege het feit dat het rolluik door 
zelfwerkzaamheid kon worden hersteld en we daarvoor geen extra kosten claimen. In de laatste 
bestuursvergadering is afgesproken om ons te oriënteren op aanschaf van een nieuwe sneeuwblazer.
Bovendien hebben we veel overlast ervaren van rondhangende jongeren (o.a. met auto's), die veel troep 
achterlieten. Als maatregel hebben we een ketting aangebracht tussen 2 palen ter hoogte van de 
parkeerplaats voor de kantine. Daarnaast is een bewakingscamera aan de lantaarnpaal bevestigd samen met 
een bewegingscamera en verlichting. Er zal vaker gesurveilleerd worden door de boa’s.

                                         



Rabobank Clubkas Campagne
Evenals in 2018 hadden wij besloten weer deel te nemen aan de Rabo Clubkas Campagne. Als bestedingsdoel 
kozen we dit jaar voor het aanbrengen van beschoeiing. Dit bevordert de veiligheid van schaatsers bij het 
betreden van de baan, omdat we verwachten dat het ijs dan niet schuin afloopt. Goede PR in Holten Extra, 
twitter, facebook en onze website, heeft ons veel stemmen opgeleverd. Onze penningmeester kon een bedrag 
van € 583,24 bijschrijven op onze rekening bij de Rabobank. Als bestuur zijn we hier heel blij mee. En we 
bedanken dan ook iedereen (zowel de stemmers als ook de Rabobank) die onze mooie natuurijsbaan een 
warm hart toedraagt. Allen hartelijk dank daarvoor.
De beschoeiing is inmiddels aangebracht op een gedeelte van de baan in de bocht aan de kantinezijde. Tevens 
zijn er enkele nieuwe banken geplaatst aan de rand bij de beschoeiing, waar men het ijs eenvoudig kan 
betreden.
  
   

                       

Met dit beknopte jaarverslag 2019 heb ik getracht de belangrijkste gebeurtenissen de revue te laten passeren.
Hartelijk dank voor jullie aandacht.

Holten 13 december 2019,

Adrie Nijland, secretaris.


