
Jaarverslag 2022

Verenigingsjaar 1 oktober 2021 – 30 september 2022 

Vorst, wat is dat?
Na alle Corona maatregelen hebben we de draad weer op kunnen pakken. Zoals bekend hebben we de ijsbaan 
tijdens corona onder de voorschriften van het Rijk, alsmede nog stringentere richtlijnen van de Gemeente 
Holten-Rijssen, in februari 2021 gedurende 3 dagen open gehad. Hierbij verwijs ik jullie graag naar het 
jaarverslag van vorig jaar.
Het jaar 2022 heeft ons echter geen ijs opgeleverd. De opwarming van de aarde levert ons zachtere winters op 
en warmere zomers! En dit is voor IJsclub De Noordpool heel jammer, maar nog veel teleurstellender voor al 
onze leden. Daarbij denk ik vooral aan de Holtense jeugd, die hierdoor weinig mogelijkheden krijgt om het 
schaatsen onder de knie te krijgen.
De gedachte om onze baan en clubgebouw op andere manieren in te zetten t.b.v. de Holtense gemeenschap 
krijgt hierdoor alleen maar meer gestalte! In onze bestuursvergaderingen is dit al een paar keer ter sprake 
gekomen.

Bestuur
Tijdens een periode van ruim anderhalf jaar (februari 2021 tot november 2022) hebben zich binnen het bestuur
enkele fricties voorgedaan. Dit had tot gevolg dat enkele bestuursleden het bestuur hebben verlaten. Door de 
vele (negatieve) energie die dit heeft opgeleverd, kan slechts één algemene conclusie getrokken worden: hier 
gelden alleen maar verliezers! Op dit moment is het zittende bestuur bezig de vacatures te vervullen (voorzitter
en algemeen bestuurslid).

Onderhoud
Enexis-netbeheer heeft in het kader van vervanging een nieuwe beugel voor de gasmeter geplaatst. Qua 
onderhoud is de baan gemaaid (2x). Er zijn tegels van een particulier geleverd, die inmiddels onder de bankjes 
zijn aangebracht. Daarop zijn rubbermatten gelegd. Het wachten is op nieuwe rubbermatten. 

Website
De website is “onder constructie”. Er is een nieuw fris logo ontworpen. Het resultaat tot nu toe mag er zijn.

Rabo Club Support
Onder de slogan “iedereen verdient een club” is de actie van de Rabobank van start gegaan. Van 5 september 
tot en met 27 september 2022 kon worden gestemd op de favoriete club of vereniging. Een prachtig initiatief 
van de Rabobank, dat ons al een aantal jaren een leuk bedrag heeft opgeleverd. Ook dit jaar deden wij als 
IJsclub De Noordpool weer mee. Ons bestedingsdoel is dit jaar de aanschaf van nieuwe rubberen matten, 
omdat de oude aan vervanging toe zijn. Op dinsdag 11 oktober jl. werd ons de cheque overhandigd door Saskia 
in ’t Veld van de Rabobank Twente-Achterhoek. Het leverde ons een mooi bedrag op van € 522,12! We zijn er 
heel blij mee en bedanken iedereen die een stem op onze ijsclub heeft uitgebracht.

Foto expositie IJsclub De Noordpool
Op vrijdag 15 oktober 2021 werd de foto expositie van onze ijsclub in het kader van ons 90 - jarig bestaan 
geopend in Sporthal ’t Mossink. Dit is een prachtig initiatief van de Oudheidkamer Holten, die op deze wijze 
clubs en verenigingen in het dorp in het zonnetje zet. Van beheerders van de sporthal heb ik gehoord dat er 
regelmatig mensen een rondje maakten langs de expositie. Medio oktober zijn de foto’s verwijderd om ruimte 
te maken voor een nieuwe expositie. Wie weet wat er in het vat zit als IJsclub De Noordpool op 17 januari 2030
honderd jaar bestaat!

16 november 2022, Adrie Nijland, secretaris


