
Nieuwsbrief 2, oktober 2014  

 

   voorheen Voorwaarts (1896) en VIOS (1897) 

Beste leden van ijsvereniging Vinkeveen voorheen Voorwaarts van 1896 en VIOS 
van 1897 

Tot mijn grote vreugde ben ik vorig jaar tijdens de verkorte ledenvergadering waarin 
de fusie werd bekrachtigd gekozen tot eerste voorzitter. Kunst, er waren geen 
tegenkandidaten.  

In dit bericht kijk ik terug op afgelopen winter- en zomerperiode en ik wil ook 
vooruitkijken. 

Op de receptie mochten wij het glas heffen met veel vertegenwoordigers van 
Vinkeveense sportvereningen en ijsclubs uit de omgeving. Veel sterke verhalen, 
vooral over de kwaliteit van ons water en ons ijs, zijn rondgegaan. De feestavond die 
na de bovengenoemde ledenvergadering plaatsvond, met ruim 175 leden en 
genodigden, leek mij bijzonder geslaagd. De muziek van ‘de Nieuwe Band’ was 
perfect en wij hadden ook allemaal de tijd om ‘bij te praten’. De organisatie was bij de 
“De Boei club” perfect in orde. Er gaan stemmen op elke 5 jaar een dergelijk feestje 
voor onze leden te organiseren.  

Onze schaatsbaan op het Raadhuisplein in Mijdrecht was een succes. Het was nu 
voor het vijfde jaar dat  wij dit m.b.v. de ijsclubs uit De Hoef en Wilnis organiseerden. 
Wij hebben er nu een punt achter gezet. Het kost teveel aan vrije tijd en een andere 
organisatie moet het maar eens gaan doen. Op het moment van schrijven van dit 
epistel is die nieuwe organisator nog niet opgestaan. Ik moet hier wel aandacht 
schenken aan het noodlot van Wim Versteeg onze hoofdman van de 
curlingcompetitie. Op de laatste door hemzelf ingebrachte speelavond gleed hij 
ongenadig hard onderuit met als gevolg gebroken ribben en een longperforatie. Het 
heeft hem een aantal maanden gekost weer op te krabbelen. Maar hij ziet er nu weer 
patent uit.  

De winter leek nergens op, punt. Ik schrijf er dus niets over. 
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Buiten de soms problematische gebeurtenissen blijft het prachtig om voor de 
kinderen in Vinkeveen dit evenement te mogen organiseren. Afgelopen jaar mochten 
we ondanks dat de 10 km niet door ging 358 deelnemers noteren. Daarbij konden we 
constateren dat bij de groepen 1 t/m 5 met gemiddeld  70% inschrijven. Het 
deelnemers aantal vanaf groep 5 valt nogal tegen. Zeker nu de 10 km niet door ging 
was de ingezette groei bij deze groepen weer helemaal bij het oude niveau. Voor ons 
reden te meer om alles op alles te zetten om genoeg verkeersregelaars te vinden om 
de 10 km weer te organiseren. Dit uiteindelijk met het doel dat we de gemiddelde 
deelname van 54% te verhogen naar 70% van alle basisschoolleerlingen. 

De sportiviteitsprijs ging met dik boven de 80% naar groep 4 van de Pijlstaartschool. 
Daarbij hadden ze wel zware concurrentie van de Schakel en van de Jozefschool. 

Met het weer hadden we dit jaar weer veel geluk, met name het defilé was hierdoor 
zeer geslaagd. Bij het defilé mochten we dit jaar ook de nieuwe wethouder 
Goldhoorn verwelkomen voor zijn eerste officiële optreden. Bijzonder was wel dat hij 
vanaf de barkruk in de Boei de avond4daagse menigte toesprak. 

We zitten natuurlijk niet stil en zijn al druk bezig met de avondvierdaagse  voor 
volgende jaar. Deze zal worden gehouden van dinsdag 26 mei t/m vrijdag 29 mei 
2015 (na Pinksteren). Om ook deze avondvierdaagse  een groot succes te maken 
hebben we nog wel extra vrijwilligers nodig die bereid zijn de verkeersregelaars 
opleiding (ongeveer 1 uur) te volgen. Zodat we ook 10 km weer kunnen organiseren. 
Aanmelden kun je via de mail  avond4daagsevinkeveen@gmail.com of bel Stefano 
op 06-44608092. 
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UITNODIGING
Het bestuur van IJsvereniging Vinkeveen nodigt u uit voor de

Algemene ledenvergadering
op vrijdag 18 november 2016 in Hotel Café ’t Meertje, Achterbos 101.

Aanvang: 20.00 uur.

Agenda:
1. Opening
2. Ingekomen stukken/mededelingen.
3. Nieuwsbrief: deze vindt u op de website: www.ijsverenigingvinkeveen.nl
4. Notulen ledenvergadering 13 november 2015: zie binnenkant van deze uitnodiging.
5. Financiële verslagen en bevindingen kascommissie.
6. Nieuw in onze vereniging: Wandelen: Weidenatuurmars en St. Nicolaastocht
7. Kluunbruggen
8. Bestuursverkiezing:

Aftredend en herkiesbaar: André Bakker
 Otto Börger
 Cees van der Greft
 Jos van Wijk

9. Rondvraag. 
10. Sluiting

Traditioneel zullen enkele rondjes bingo gespeeld worden. 
Goedkope kaartjes, mooie prijzen!!!

Tijdens de pauze of na afloop kunt u aanmelden voor de cursus ‘verkeersbegeleider’ die 
door de gemeente verzorgd gaat worden. U kunt de cursus ook thuis digitaal doen

WIJ ZIEN U GRAAG OP VRIJDAG 18 NOVEMBER

Zaterdag 19 november onze St. Nicolaas wandeltocht,
25, 15, 10 en 5 km. Start De Boei.

Inschrijfgeld € 4 inclusief consumptie. Kinderen € 2 en gratis medaille. 

Schaatsen op zondag 19 februari in Biddinghuizen?
Bij voldoende belangstelling gaan we met een bus vanuit Vinkeveen.

Geef je (vrijblijvend) op via: info@ijsverenigingvinkeveen.nl of bel naar 0611193780. 
Vertrek 11.00 uur bij Dorpshuis, terug in Vinkeveen 17.30 uur

kosten € 20 voor leden, € 25 voor niet-leden

Secretariaat: Nellie van Rijn
 Waverveensepad 11
 3645 CL Vinkeveen
 info@IJsverenigingvinkeveen.nl
 06-11193780
 Rek. nr. NL25 RABO 0195226461
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gehoopt hadden. Het logo (de 4stapper) en verdere promotionele middelen komen 
uit zijn toverhoed. 

Maar wat is een ijsvereniging zonder koek & zoopie? Deze werd ons voor dat we er 
überhaupt over nagedacht hadden in de schoot geworpen door Vincent Schuit 
(eigenaar van de Jumbo). Die iedere avond het eten en drinken verzorgde voor de 
wandelaars. Buiten de koek & zoopie voor de wandelaars worden ook de vrijwilligers 
niet door de Jumbo vergeten. Een bedankje na gedane arbeid en een volledige 
sponsoring van de vrijdagavond wordt door Jumbo verzorgd. 

Dat stond dus allemaal op een rij, maar we hadden alleen nog een groot probleem. 
Natte vingerwerk vertelde ons dat we 100 verkeersregelaars nodig hadden en de 
opdracht daarmee heel duidelijk. Zonder deze 100 beginnen we er niet aan was het 
uitgangspunt. Verkoop praatje was makkelijk. Uurtje op het gemeentehuis en je bent 
voor vijf jaar verkeersregelaar. Bericht naar scholen en naar de krant voor een 
oproep. Tot onze stomme verbazing plaatste de Meerbode zonder enige vergoeding 
van onze kant een volledige pagina met de oproep. Wonder boven wonder hadden 
we binnen de kortste keren boven de 30 vrijwilligers die we al hadden er 70 bij. 

Dan heb je van die dingen die uit onverwachte hoek komen. Wat we nog steeds 
prachtig vinden is de begeleiding van de Brandweer Vinkeveen gesponsord door 
makelaardij Witte  bij het defilé. Als je het toch over het defilé hebt mag daar 
natuurlijk een muziekkorps niet aan ontbreken en dat doet vanaf het begin Triviant. 
Sinds het vijf jarig jubileum hebben we daar nog muziekvereniging VIOS weten toe te 
voegen. En natuurlijk de sponsoring van de RABO bank. 

De medewerking van de gemeente was en is ook zeer belangrijk. Zij behoeden ons 
op bepaalde momenten voor onverwachtse situaties op de weg en voorzagen ons op 
zijn tijd van tips. Het plaatsen van dranghekken voor het defilé en de opleiding van 
de verkeersregelaars niet te vergeten. Ook burgemeester en wethouders lieten zich 
niet onbetuigd tijdens het defilé.  Bijzondere steun hebben we mogen ontvangen van 
Ingrid Lambregts  bij de opstart van de avondvierdaagse. 

Met al deze medewerking schijnt het zonnetje behoorlijk en was het eerste jaar 
organiseren van de avondvierdaagse  een zeer prettige en dankbare klus. 

Het zit echter ook wel eens tegen.  Zo is en ik vrees blijven de verkeersregelaars een 
probleem. Daar waar we altijd mochten genieten van het feit dat we om de vijf jaar 
een cursus uurtje op het gemeentehuis hoefden te volgen werd dat wettelijk 
veranderd in een keer per jaar. Daarmee zijn we  het tweede jaar heel wat 
verkeersregelaars verloren en als klap op de vuurpijl werden we afgelopen jaar 
geconfronteerd met het feit dat de verkeersregelaars cursus thuis achter de computer 
moest worden gevolgd. Daar niet iedereen van de zeer trouwe vrijwilligers groep 
vertrouwd is met de computer heeft dat afgelopen jaar weer een deel van onze 
verkeersregelaars gekost. Restte mij niets anders dan de 10 km niet van start te 
laten gaan. Gelukkig hadden we nog wel de 5 km. 

Het nieuwe bestuur heeft inmiddels vergaderd en de sfeer is ongewijzigd. Wij kunnen 
het verrekte goed met elkaar vinden. Een hoogtepunt dit jaar is het plaatsen en 
opknappen van de gekregen kantoorunits. Deze units staan op het terrein van 
voorheen Bakkerij De Haan tegenover de pomp van Jos van Kouwen. Wij zijn daar te 
gast bij Kanoclub De Ronde Venen met goedkeuring van onze gemeente. De opslag 
van Voorwaarts  was hier al gevestigd. Zoals gebruikelijk gaat het bestuur eens per 
jaar met de boot lunchen bij clublid Bon, maar wij hebben eerst koffie gedronken 
naast ons nieuwe bezit.  Als het moet kunnen wij nu in onze eigen optrek 
vergaderen, er is een toilet en wij hebben stroom. Ik dank hier alle vrijwilligers die 
hebben geholpen de units leefbaar te maken. 

Wij hebben zoals gebruikelijk dit jaar in mei ook de avondvierdaagse georganiseerd. 
Stefano schrijft hierover in deze Nieuwsbrief. 

Er zijn natuurlijk nog meer dingen gebeurd. Voor Jan met de korte achternaam zijn er 
kluunbruggen  gelegd, afgebroken en weer opgeborgen. De financiën zijn bij elkaar 
gevoegd. Ik heb ik weet niet meer hoeveel handtekeningen moeten zetten. Over de 
hoge boete en de rechtszaak die erop volgde, schrijft Ton op de volgende pagina. 

Als ik vooruitkijk denk ik aan het organiseren van de 100 van Vinkeveen. Tijdens de 
receptie die voorafging aan onze leden vergadering kreeg ik van Dirk de Groot, de 
voorzitter van IJsclub Baambrugge en ook voorzitter van “De Samenwerking” voor de 
toertocht, een concept draaiboek als een soort aansporing.  Nou Dirk, als er 
betrouwbaar  ijs is op onze midden/zuid plas, dan gaan wij aan de slag. Jouw 
toegezegde hulp zullen wij graag accepteren.   

Op 14 november hebben wij leden vergadering. Wij gaan met uw hulp het serieuze 
met het gezellige combineren. Tot dan! 

Jos van Wijk    

 

 Firma de Dood zet via het terrein van Mulckhuyse onze units op de plek. 

NOTULEN 
ALGEMENE LEDENVERGADERING 

IJSVERENIGING VINKEVEEN 
 vrijdag 13 november 2015 in Hotel Café ’t Meertje, Achterbos 101.

1. Opening. Voorzitter Jos van Wijk opent de vergadering en is blij met de grote opkomst 
en vervolgens denken wij aan de overleden leden van het afgelopen jaar.

2. Ingekomen stukken/mededelingen. Afmeldingen van Piet van der Linden, Manus 
Pappot, Frans van der Meer, Nico Kroon, John v.d. Meijwaard en Co Kompier

3.  Notulen ALV 14 november 2014: geen opmerkingen vanuit de zaal, notulen worden 
goedgekeurd. 

4. Jos heeft 3 ingelaste mededelingen: 

1. Venen On Ice: het geld dat nog in kas is, gaat verdeeld worden, op dit moment 
zijn hierover gesprekken gaande met de gemeente. Volgend jaar meer nieuws.

2. Vrienden van het veer: veel vrienden die een betere doorvaart naar de plassen 
willen, de gemeente is wel voor maar er gebeurt nog niet veel, de gemeente 
zou nu de provincie moeten activeren. Mogelijk worden de politieke partijen be-
naderd om over het plan na te denken en het in de raad te brengen.

3. De prijs van de bingokaartjes wordt gehalveerd, twee kwartjes per kaartjes en 
excuses voor de hoge prijs op de vorige ALV. Leden zijn er blij mee!

5. Financiële verslagen en bevindingen kascommissie.
Marga geeft uitleg over de financiën, redelijk veel rente omdat 15.000 vaststaat, terug-
gave van kosten quad, retourgeld van Eneco en geld van Meeuis vanwege een lekke 
gasleiding die door de ijsvereniging is betaald maar later is terugbetaald door de ver-
zekering (op  het eigen risico na). Onderhoud van de site valt dit jaar hoog uit omdat 
twee jaar in dit boekjaar is gefactureerd.
Ko Bakker vindt het fantastisch en wil van Ad weten hoe ook hij geld terug kan krijgen 
van Eneco.  We hebben 1300 positief saldo over  het boekjaar. Ko vindt dat de pen-
ningmeesters een applaus verdienen en dat krijgen ze. 
Wim Schouten en Hans Mooij hebben de kassen gecontroleerd en deze in orde be-
vonden en de commissie bedankt de penningmeesters voor de goede inzet, en alles 
zag er heel goed uit. Zij overleggen een schriftelijke verklaring.
Ad licht financiën toe van de Avond4daagse, ook hier een positief saldo van € 380.
Volgend jaar vormen Hans Mooij en Peter Roeleveld de kascommissie. Reserve: Co 
Oussoren.

6. Automatische betalingen, betalen via de bank. Jos geeft korte uitleg over het ‘langs 
de deuren gaan’, en wil dat niet missen. Ong. 30 leden hebben aangegeven via de 
bank te betalen.

7. Ingelast een PowerPoint over het materiaal. We hebben veel schuivers en voor het 
onderhoud is elke vrijdagochtend van oktober t/m maart een groep vrijwilligers heel 
actief. 

8. Is er belangstelling voor een schaatsdag in Biddinghuizen? Deze vraag is gekomen 
van enkele leden indien er geen natuurijs is in een winter. Ko Bakker stelt voor om Bid-
dinghuizen onder de aandacht te gaan brengen via nieuwsbrief en tamtam. We gaan 
dit idee onderzoeken op kosten en haalbaarheid.

9.  Bestuursverkiezing: 
     Aftredend en herkiesbaar: Ton Geurts 
 Stefano van Schie

 Marga Turenhout
 Engel Zaal

      Er zijn geen bezwaren en de voorzitter is blij dat het bestuur blijft zoals het is.

10.Rondvraag. Gerard Redegeld: mooi bedrag in kas, in Portengen moest de club
     belasting betalen. Lopen wij dat risico ook? Marga legt uit dat onder de

€ 50.000/75.000 geen belasting betaald hoeft te worden. Voor de zekerheid gaan we  
het onderzoeken want we willen natuurlijk geen belasting betalen.
Dirk Groot: hoe is de relatie met de SWIJ? (we liepen een beetje achter met het be-
talen van de contributie van ruim € 30, is inmiddels recht gezet) Maar we kunnen het 
prima vinden met onze buurverenigingen. SWIJ voorzitter is Dirk de Groot en Stefano 
maakt ook deel uit van SWIJ.
Pim Struijf: hoe zit het met de aansprakelijkheid van verkeersbegeleiders, andere vrij-
willigers enz.? Via de KNSB zijn we WA verzekerd en via de gemeente zijn we verze-
kerd voor WA en ongevallen. Via ons gewest krijgen we een advies m.b.t. verzekerin-
gen. (in het verleden waren alle leden ook verzekerd tegen ongevallen maar dat is niet 
meer zo)

11.Sluiting. Jos sluit de vergadering en voor alle aanwezigen is na de koffie nog een  
     drankje van de vereniging.

Jan Compier verzorgt een presentatie: De Ronde Venen in het verleden, ook op het ijs. 
Veel blijken van herkenning bij de oude beelden van personen, gebeurtenissen en onze 
omgeving. Jan weet de aanwezigen te boeien en schudt de anekdotes uit zijn mouw, zijn 
enthousiasme is groot en de aanwezigen genieten ervan.

Traditioneel is onze bingo met mooie prijzen. Het bestuur is verheugd 
dat een groep jongeren mee komt doen en onze club komt versterken.

Handtekening voorzitter Jos van Wijk:   Secretaris Nellie van Rijn:


