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   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. 

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. 

De notulen van de Algemene Ledenvergadering 2019 plaatsen wij op de website. www.ijsverenigingvinkeveen.nl 

De bestuursverkiezingen stellen wij uit tot volgend jaar. Natasja Terpstra  wil ons bestuur komen versterken. 
Vanaf januari zal zij ingewerkt worden door Nellie van Rijn en in november 2021 zal zij officieel verkiesbaar zijn.

Op zaterdag 14 november is onze jaarlijkse St. Nicolaastocht. Een wandeling van 5, 10, 20 of 25 km. 
Geheel volgens de coronaregels en nieuw is hierbij dat deelnemers online kunnen inschrijven en betalen.  
Op onze website vindt u meer informatie over deze wandeldag.

Voor al uw vragen en opmerkingen kunt u terecht bij de bestuursleden of stuur een mail naar: 
ijsverenigingvinkeveen@gmail.com 

We hebben onze vereniging aangemeld voor Raboclubsupport, we kunnen daarmee geld ophalen voor onze 
vereniging en dat willen we besteden aan de Avond4daagse. Ben u lid van de Rabobank? Dan kunt u tot  
25 oktober uw stem uitbrengen. U krijgt daarover bericht van de Rabobank.

Met vriendelijke groeten, uw bestuur

Secretariaat: Nellie van Rijn

Waverveensepad 11

3645 CL Vinkeveen

info@IJsverenigingvinkeveen.nl

06-11193780 

NL25 RABO 0195226461
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De kascommissie heeft de boeken gecontroleerd en goedgekeurd. Het jaar is met een positief saldo afgesloten.

115, Marga Turenhout, Turelurenlaan 22)
Vergeet dan niet uw naam te vermelden en nummer van uw contributiekaart. (o.a Stefano van Schie, Achterbos 
Wilt u liever contant betalen? Dan kunt u € 5.00 in envelop bij een van de bestuursleden in de brievenbus doen. 
en  nummer dat op uw contributiekaart staat.
de vereniging over te maken op: NL 25 RABO 0195 2264 61 t.n.v. IJsvereniging Vinkeveen o.v.v. uw naam 
Wij  zullen dit jaar niet aanbellen om de contributie op te halen. Wij vragen u allen de contributie (€ 5.00) aan 

Algemene Ledenvergadering 2020 niet door te laten gaan om de inmiddels bekende redenen.
Geen Avond4daagse en geen Weidenatuurmars. Na een ingelaste bestuursvergadering hebben wij besloten de 
Ook voor onze vereniging is dit een heel bijzonder jaar. Een jaar zonder ijs maar vooral een jaar met corona. 
Aan alle leden van IJsvereniging Vinkeveen,

Oktober 2020.
Vinkeveen


