Informatie bulletin ijsclub Davos

Voorwoord van uw voorzitter
We letten even niet op en de winter staat al weer voor de deur.
En laat ik me dit jaar nou eens niet wagen aan voorspellingen die toch niet lijken uit te komen
we gaan het wel zien en hopelijk meemaken wat aankomende winter ons gaat brengen.
Afgelopen winter liet ons volledig in de steek dus de kans op een beetje winter wordt toch weer
steeds groter.
In juli zijn we met de “club van 50” op excursie geweest in de “Nauernase Rijstvelden” een hele
leuke en vooral leerzame middag waar wij werden rondgeleid door Walter Menkveld van water
land en dijken en nog een collega van Staatsbosbeheer en zij vertelden alle ins en outs van het
kweken en oogsten en verwerken van de Lisdodde.
Na deze interessante wandeling stond de Schirmbar al klaar en ook was er een foodtruck
aanwezig om de dorstige kelen en de hongerige magen te smeren en vullen.
Al met al een hele leuke, leerzame en vooral gezellige middag/avond.
Eindelijk hebben we dan ook onze opslag ruimte achter de molen in gebruik mogen nemen!!
Willem Ebbelaar en Pierre Tambach hebben inmiddels al een stelling en een werkbank
getimmerd om alle spullen in op te bergen en de veegmachines zullen ook voor de winter
overgebracht worden naar hun nieuwe onderkomen en nu maar hopen dat we er gebruik van
gaan maken deze winter!
Afgelopen jaarvergadering heb ik het voorstel gedaan om de contributie te verhogen naar €10,per lid dit om de stijgende onkosten van onze vereniging te kunnen dekken en te voorkomen
dat we elk jaar weer wat meer interen, dit werd niet overal even goed ontvangen en met het
bestuur zijn we dan ook tot een compromis gekomen, hoe en wat en hoe het er verder voor
staat met de club dat hoort u natuurlijk weer op onze gezellige jaarvergadering welke we in
januari gaan houden.
Ik hoop u daar allen weer te ontmoeten en ijs- en weder dienende al eerder op de vaart!!
Uw voorzitter, Rob Vessies
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Het woord is aan de Penningmeester
Het was weer droevig gesteld met de afgelopen winter. De penningmeester sluit het boekjaar
chagrijnig en in mineur af en constateert dat het banksaldo met 7 euro is gedaald.
Er was weer eens geen omzet uit de Koek en Sopie.
Het sponsorfeest van de Davos Top 50 gaf het jaar nog wat financieel kleur op de wangen en
bracht meer op dan het kostte.
Een dalende contributieopbrengst brengt onze club nog meer zorgen. Hoe minder ijs hoe minder
leden. Tijd dat er eens harde maatregelen genomen gaan worden, zoals een
contributieverhoging. Om de club te redden.
Dus kom naar de jaarvergadering om van het bestuur te horen hoe zij dit komende jaren gaan
aanpakken. En dan hoort u ook hoe het ook alweer zat met die Schirmbar en met de opening van
onze nieuwe loods achter Molen de Pauw.
In ieder geval hebben alle bestuursleden het diploma “IJsmeester” gehaald bij de KNSB.
Waarschijnlijk komen we niet verder dan Softijs.
Met sportieve groet, Richard Fleer
Penningmeester IJSKLUB DAVOS
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Contributie
Eenmalige exploitatiebijdrage STAB
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Af:
KNSB/Gewest NH/KvK/Distr Zaanstreek
Huur loods
Kosten zomeractiviteit
Inkopen koek en sopie
Terugbetaling certificatenlening
Kosten uitje Davos top 50
Clubkrant
Kosten jaarvergadering
Uitbetaald saldo Watertorentocht
Representatiekosten
Prijzen en traktaties
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Saldo in kas per 1 oktober

Saldo in kas per 30 september

Ledenvergadering IJsclub Davos
Het bestuur van ijsclub
Davos nodigt u hierbij uit tot
het bijwonen van de
Algemene Ledenvergadering
op 11 januari 2020 in
‘De Vlonder’ te Nauerna
Aanvang van de vergadering:
20.00 uur.
Agenda:
-

opening en terugblik
ingekomen stukken
notulen van de vorige ledenvergadering
verslag van de penningmeester
verslag en benoeming van de kascommissie
bestuursverkiezing (aftredende en herkiesbare
bestuursleden)
bestuursbeleid
suggesties voor het komende jaar
rondvraag
sluiting van de vergadering.
Na afloop van de vergadering is er weer ons beroemde
kienen met mooie prijzen!

18 januari 2019

Notulen Algemene ledenvergadering IJsklub Davos
Jachthaven de Vlonder
Agenda:
1.
Opening en terugblik 2018.
2.
Ingekomen stukken.
3.
Notulen van de ledenvergadering van 15 december 2017.
4.
Verslag van de penningmeester.
5.
Verslag en benoeming van de kascommissie.
6.
Bestuursverkiezing (aftredend en herkiesbaar).
7.
Bestuursbeleid.
8.
Suggesties voor komende jaar.
9.
Rondvraag.
10.
Sluiting van de vergadering.
1.

2.

De vergadering wordt om 20.30 uur geopend door onze voorzitter Rob. Terugblik op
afgelopen jaar d.m.v. een filmpje/ foto's. Tevens aansluitend een minuut stilte ter
nagedachtenis aan leden die ons dit jaar ontvallen zijn.
1.1. René Kouwenberg komt via "live stream" binnen vanuit Bangkok “studiereis" met 2
vragen en met de mededeling van de hoofdprijs.
1.2. De weersvoorspelling van de komende periode wordt ook even bekeken helaas niet
genoeg vorst in het vooruitzicht.
Geen ingekomen stukken.

3.

De notulen van de algemene ledenvergadering 15 december 2017 worden voorgelezen
door de secretaris en akkoord bevonden.

4.

Financieel verslag, deze wordt gepresenteerd door de penningmeester samen met zijn
assistente Ilona. Het verslag geeft aan dat er een batig saldo is van 15.234,= euro op 30
september 2018 (zie bijlage financieel verslag). Hierbij wordt wederom de "stelling van
Fleer" opgenomen, "temperatuur hoog- omzet koek en zopie laag".
4.1. Contributieverhoging "we moeten helaas ingrijpen", "Knaak van Fleer" , contributie
verhogen naar 9,60 euro per jaar net zoals ijsclub Assendelft en andere ijsclubs die
ook hun contributie verhoogd hebben. Het gaat dus maar om 0,80 eurocent per
maand! Het hele inwonende gezin is dan lid (kinderen tot 16 jaar, zijn ze ouder dan
moeten ze zelf als lid inschrijven). Voor gepensioneerden blijft het 5 euro per jaar.
Waarom:
teruglopend ledental
weinig inkomsten van de koek en zopie
hogere kosten KNSB
hogere kosten verzekeringen
schaatsen en prikken op dunner ijs vergt meer controle en opleidingskosten (bv
ijsmeesterschap)
afscheid van de Davos top 50, brengt geen geld meer in het laatje
door crisis gebrek aan sponsoren.

-

Voorstel voor volgend jaar.

5.

De kascommissie bestaande uit Gerrit IJff en Willem Powerpack; kas gecontroleerd 0.20
euro cent verschil, geconcludeerd hebben dat we meer uitgaven hebben dan inkomsten.
Kascommissie gaat akkoord behalve dat ze graag eerder worden opgeroepen om alles te
kunnen controleren. Kascommissie wordt bedankt voor hun inzet.
5.1. Gerrit IJff gaat uit kascommissie Nieuwe kascommissie 2019: Gerard Keeman,
Willem "Powerpack" en reserve: Guda Koopman.

6.

Aftredend in 2018 zijn: Julicke Theeboom (secretaris), Wim Brinkman en Thom Aafjes, zij
stellen zich weer herkiesbaar en worden voor de komende 4 jaar herkozen.

7

Geen ander bestuursbeleid.

8.

Jennifer Tijssen heeft als suggestie voor komend jaar de Zomerspelen (met koek en
zopie).

9.

Rondvraag: voor de uiteindelijke rondvraag wordt de tekening van de opslag bij de molen
en foto's getoond zoals het er nu uitziet. Binnen een maand willen we het gaan inrichten
en vragen we leden om hun hulp, dit zal via een oproep op facebook pagina van de ijsclub
gaan. Gerrit IJff sponsort een brandblusser voor de opslagruimte.

Rondvraag:
Niemand heeft iets voor de rondvraag. Door de voorzitter wordt gepeild hoe iedereen over
de contributieverhoging denkt. We hebben 4 stemmen tegen onder de aanwezigen. Het is
tevens het laatste jaar dat we langs de deuren gaan, vriendelijk verzoek voor iedereen om
met automatische incasso de contributie te betalen.
Als laatste wordt de vergadering gesloten om 21.00 uur, om daarna te genieten van de Bingo.
Sandy de Lange geeft nog uitleg over het kienen/ Bingo.
Dank aan onze sponsoren voor de fantastische prijzen.

Onze sponsors stellen weer een aantal
fraaie en/of lekkere prijzen beschikbaar!

Kienprijs ‘de overnachting’
Na een aantal jaren geleden al eens een overnachting bij B&B “De Bedstee” in Nauerna
gewonnen te hebben (was ook een hele leuke prijs trouwens!) tijdens het kienen bij de
jaarvergadering vielen we afgelopen jaar weer in de prijzen. Deze keer was het een overnachting
in het Mövenpick Hotel in Amsterdam.
Op een mooie zaterdagmiddag in augustus zijn wij per trein afgereisd naar de grote stad, na nog
een klein stukje lopen kwamen wij aan bij het Mövenpick Hotel. We kregen een mooie kamer met
uitzicht op het Centraal Station en het IJ. Daarna wat door de stad gewandeld en geshopt.
Uiteindelijk zijn we op het Leidseplein beland, lekker op het terras gezeten en uiteraard mensen
gekeken.
Tussendoor hebben we nog heerlijk gegeten bij een thais restaurant vlakbij het Leidseplein. Toen
nog een afzakkertje gehaald en per tram weer naar het hotel gegaan. Daar nog van het uitzicht
genoten van “Amsterdam by night” wat een lichtjes allemaal!
Toen wij de volgende ochtend de gordijnen van onze kamer open deden lag er een enorm
cruiseschip, De Koningsdam van de Holland America Line, pal naast ons hotel en kamer
afgemeerd. Heel leuk om dit schip eens vanaf dezelfde hoogte te bekijken en te zien wat er
allemaal moet gebeuren aan het schip als deze een dag in de haven ligt en de passagiers in dit
geval van Amsterdam e.o. genieten.
Na een heerlijk ontbijt was het weer tijd om uit te checken en terug te gaan naar Assendelft.
IJsclub Davos, bedankt voor de mooie prijs!
Groetjes, Cees en Mariëtte

Verslag hoofdprijs jaarvergadering Davos
Tja, en dan win je de hoofdprijs! Op een toch minstens bijzondere manier. Doordat het lootje dat
ik in eerste instantie had gekocht niet correct bleek, kreeg ik een nieuw lootje. En, toeval of niet,
daar viel de hoofdprijs op!!!
De hoofdprijs, inmiddels bij iedereen wel bekend, is een grote prijs. En dat was ook deze keer
weer zo. Geregeld door Rene Kouwenberg. 2 overnachtingen in het Jakarta hotel op Java-eiland
in Amsterdam inclusief ontbijt en diner. Kaartjes voor openbaar vervoer, Bodyworlds, Icebar, en
rondvaart.
Maar ja, een ieder die mij kent, weet dat ik een overvol programma heb. Het bleek nog lastig te
plannen zo’n heel weekend. Dus de oplossing kwam in de vorm van Simone en Willem. Die
waren bereid om mee te gaan. Het personeel van het Jakarta hotel was zo coulant om ipv twee
nachten voor twee personen er een nacht voor vier personen van te maken. Echt top!
Nou daar gingen we, zaterdag 12 oktober. Trein rond 12 uur richting centraal.
Aangekomen bij het hotel (na direct al een hilarische rit in de tram, waarbij iemand met een soort
van bioscoopkaartje probeerde uit te checken …) bleek dit toch wel een hotel wat onze
verwachting overtrof!

Bij het inchecken kregen we een glas champagne, meestal is dit niet het soort ontvangst wat wij
normaal treffen.
Het hotel was beeldschoon, een soort van ecologische inrichting, je had het idee dat je in een
botanische tuin rondwandelde met aan weerszijde de kamers. De kamers waren prachtig.
Uitzicht over het IJ!
Maar goed, hup Amsterdam in. Daar moesten we eerst onze tickets ophalen voor alle activiteiten.
Die zouden klaarliggen op vertoon van een reserveringsnummer die iemand van ons had
gekregen . en dat had diegene ook, maar dat stond in zijn telefoon. En ja, die telefoon , die lag
nog op de kamer, en zonder reserveringsnummer geen kaartjes voor de Icebar. Uiteindelijk de
overige kaartjes wel gekregen, maar de Icebar lukte niet. Het ticketoffice was wel zo aardig om
de kaartjes voor de Icebar om te ruilen voor rondvaarboot tickets. Dus zo , hadden Simone en
Willem weer mazzel. Die hoefden allen nog maar kaartjes voor Bodyworlds te kopen. ( uiteraard
met korting).
Daarna eerst maar eens een borrel. Heerlijk gezeten in een bar vlakbij de beurs van Berlage. Ja
en als je dan eenmaal zit met bier en bitterballen, dan verstrijkt de tijd en was de middag zo
voorbij. Toen naar Bodyworlds gegaan. We waren alle vier zwaar onder de indruk.
Super interessant, we hebben er echt wel een paar uur vertoefd. Het hele lichaam aanschouwd,
spieren, zenuwen, botten, bloedvaten. Alle onderdelen van het lijf gezien. Ja ook die van “down
under”. vooral de manier waarop de mannelijke onderdelen erbij bungelden zo zonder huid, riep
op zijn minst wel wat vragen op!

En dan krijg je toch weer dorst van zo’n tentoonstelling, dus op naar de kroeg. Gezellig gezeten
in een bar op de Zeedijk ergens…. Vervolgens naar hotel, waar diner rond 20 uur zou zijn. We
hebben heerlijk gegeten. Op de een of andere manier ook nog loempia’s afgetroggeld , en hoe
dat nu precies is gegaan weet niemand, hebben we het diner wat eigenlijk voor twee personen
zou zijn niet hoeven te betalen. Ook de drankjes (en dat waren er best veel en niet de minste
van de kaart) bleken niet meer op de betaalrekening te staan……..serieus een TOP hotel!

Na afloop naar de skybar. Daar nog een cocktail gedronken, en toen ging bij iedereen het licht
wel uit.
Heerlijk geslapen, vervolgens een copieus ontbijt genuttigd. Noem het maar op, en het was er.
Vooral de nasi (ja, nasi) was heerlijk!
Uitgecheckt waarbij alleen dus de cocktails van de skybar op de rekening stonden……
Enigszins verbaasd maar wel uitermate tevreden over de rekening liepen we het hotel uit.
Op naar de rondvaartboten. Een uur lang door de grachten, het IJ gevaren. Natuurlijk hadden we
dit allemaal al eens eerder gedaan, maar het blijft een prachtig gezicht, Amsterdam vanaf het
water gezien. Daarbij hadden we prachtig weer, dus extra mooi! Daarna nog ff de stad in, waar
de rupsjes-nooit-genoeg zich op straat tegoed deden aan 2 taarten. Heerlijk!

Einde van de middag naar de trein, en richting huis!
We hebben een super mini-weekend gehad. Voor degene die dit mogelijk hebben gemaakt,
nogmaals enorm bedankt!!!
Tot 11 januari waar ik weer ga proberen die
hoofdprijs te bemachtigen!
Justa de Jong

Wil je op de hoogte worden gehouden per
email, laat het ons weten!
Is je email-adres gewijzigd; stuur ons dan
een bericht naar ijsclubdavos@gmail.com.
Wordt ook lid van onze facebook pagina;
ijsclub davos nauerna om op de hoogte te
blijven van de laatste nieuwtjes.

Innovatie-programma met een staartje
Zaterdag 6 juli jl. om 15.00 uur werd er voor de TOP50 leden een excursie door het
veenweidegebied van Nauerna georganiseerd onder begeleiding van twee gidsen (eentje van
Water, Land en Dijken en de andere van Landschap Noord-Holland). Dus met goed schoeisel
aan werd het ‘veen’ betreden. Iedereen rijdt regelmatig langs dit terrein (met de lintjes, zeg maar),
maar het was mij altijd onduidelijk wat ze daar nou precies deden. Nou, de heren namen
uitgebreid de tijd om één en ander uit te leggen. Eerst kregen wij een uitleg over peil-gestuurde
drainage en werd het pompsysteem getoond dat het waterniveau kan regelen. Voordeel van peil
gestuurde drainage ten opzichte van reguliere drainage is dat er een stuurmogelijkheid is. In
natte tijden wordt het grondwaterpeil op een laag niveau gehouden en in droge tijden kan het
waterpeil omhoog gebracht worden door er water in te pompen. Het idee erachter is dat er
getracht wordt hiermee de bodemdaling te voorkomen/beperken. Er loopt ook een proef op een
stuk weiland van boer Kramer in Assendelft.
Verderop werden wij ingewijd in de ups en downs van de lisdodde-kweekvijvers. Hier wordt hier
getest of de lisdodde commercieel interessant gekweekt kan worden om te dienen voor veevoer
en/of isolatiemateriaal. Met wisselend succes want eerst vraten de ganzen de jonge plantjes
allemaal op, vandaar dat er nu linten boven hangen. Er werd ook nog een groen waterplantje
gekweekt, maar waarvoor dat diende is mij helaas ontgaan.
We hadden er dorst van gekregen. Gelukkig stond de Schirmbar er, compleet met buitenbar en
ook de foodtruck van Eat and Meet by Astrid. Uit deze foodtruck kregen we met regelmaat de
heerlijkste happen voorgeschoteld. Alle lof en complimenten voor Astrid van der Meer, die
trouwens ook lekker meedeed. Uiteindelijk moest haar buurman er aan te pas komen om de
foodtruck naar huis te rijden. Er werd ook een poging gedaan om in het Guinessbook of Records
te komen met “hoeveel personen passen er in een foodtruck”. Dat zijn er best veel.
Het werd een uitzonderlijk dolle en gezellige boel. De sfeer was top. Biertafeltje binnen vol met
dames, goede muziek van DJ Martijn en Eric van Lienden als vaste ober. Zelfs nog een
huwelijksaanzoek van een plaatselijke boer. De weddingsplanners hadden de taken al snel
verdeeld. We zijn benieuwd wanneer de uitnodiging in de bus valt!? Kortom, het was weer eens
een echt Davos-feest met alles erop en d’r aan en met de komst van nog een aantal die-hard
leden rond middennacht werd het alsnog een latertje.

Werkzaamheden opslagruimte Davos
Bij molen De Paauw is de nieuwe opslagruimte voor onze ijsclub zo goed als klaar.
Waar vorig jaar “alleen” de fundering lag , is het afgelopen jaar hard gewerkt door de stichting
onder leiding van Bart Nieuwenhuijs, en heeft de opslagruimte zijn definitieve vorm gekregen.

Dus toen de buitenkant klaar was , zijn Willem Ebbelaar en Pierre Tambach op een zaterdag
bezig geweest om de binnenkant te voorzien van stellingen. Op deze manier kunnen de
materialen van ijsclub Davos keurig worden opgeborgen. Wachtend op het moment van vorst,
zodat al hetgeen hier bewaard wordt direct gebruikt kan worden op het ijs!

!! Exclusief in deze uitgave: een whatsapp-gesprek dd 02-08-2018 van het bestuur
onderschept.. !!
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Interview met “niet zomaar een lid van Davos”

In ons tweede jaar als redactie van de ijsclubkrant,
hebben we besloten om wederom een interview met
“een lid” van ijsclub Davos te houden.
Maar ja, wie kwam er dit jaar voor in aanmerking?
Vele namen zijn de revue gepasseerd, doen we
het oudste bestuurslid? (wie zou dat nou zijn…..?),
interviewen we de voorzitter?, het jongste lid van Davos?,
het langstzittende bestuurslid? Kortom mogelijkheden genoeg.
Maar de keus viel toch op de voorzitter. Alleen niet de voorzitter van Davos maar de voorzitter
van ijsvereniging Assendelft in de persoon van Ton Zuidervaart.
Zoals een ieder wellicht al weet bestaat ijsvereniging Assendelft in februari 2020 150 jaar. En dat
is voor ons de reden geweest om deze ijsclub een platform te geven in onze immens populaire
ijsclubkrant met een gegarandeerde oplage van zeker 500 stuks.
Ton Zuidervaart werd benaderd, en dat viel al niet mee. Als eerste werd ondergetekende direct
geblokkeerd op zijn telefoon, waarna er vervolgens geen bericht meer doorkwam en er dus ook
geen enkele reactie volgde. Dan maar via zijn vrouw. Dat ging beter. Een afspraak werd
gemaakt, en zo zaten Petra Tambach en mezelf op een woensdagavond bij Ton op de thee op
de Veenpolderdijk!
En Ton had veel te vertellen. Geamuseerd, enthousiast, bevlogen, maar zeker ook de touwtjes
strak in handen hebbend vertelde hij over vooral het aankomende jubileum van zijn ijsclub. En,
eerlijk is eerlijk, dit gaat zeker een happening worden!
Allereerst Ton zelf.
Geboren op 28 januari 1956, wonende op de communicatieweg aan de dijk bij Busch en Dam.
Trouwde met Agaat van der Eng, kreeg 3 zonen en heeft inmiddels een kleindochter.
De ijsclub carrière van Ton startte in Busch en Dam bij ijsclub Nooitgedacht. Een zogenaamde
wilde vereniging, maar dat betekende niet dat je er zomaar bij kon komen. Want alleen als je op
Busch en Dam woonde mocht je lid worden, al werden er later wel uitzonderingen gemaakt en
mochten verderop gelegen buurtschappen zich ook aansluiten bij deze ijsclub. Al was het alleen
al omdat sommige gezinnen uit een groot aantal leden bestond en dat dat de clubkas lekker
spekte!
Het was op Busch en Dam waar Ton leerde schaatsten, en het was ook daar waar Ton voor het
eerst zitting nam in het bestuur van een heuse (weliswaar wilde) ijsvereniging. Vier jaar heeft dit
geduurd, waarin de belangrijkste taak van Ton bestond uit het voorzitterschap van de
feestcommissie. In die periode bestond de ijsvereniging Nooitgedacht 100 jaar. Er is toen een
feestweek georganiseerd dat zijn weerga niet kende. Het is nog maar de vraag of het aanstaande
jubileum en feestprogramma van ijsvereniging Assendelft dit gaat evenaren.
Daarna is Ton met gezin voor ongeveer 10 jaar naar Canada vertrokken. In 2010 kwam hij met
familie retour en is gaan wonen in Assendelft. Het was dat jaar een winter met veel ijs. Ton was
al snel te vinden op de ijsbaan in Assendelft , en dan niet om te schaatsen maar wel om een
helpende hand te bieden.

En zo belandde Ton op de jaarvergadering. Echter was hij te laat, de vergadering was al
begonnen onder leiding van Wietze van de Veer (toen voorzitter) .Ton besloot om even buiten bij
de deur te wachten totdat de voorzitter uitgesproken was. Echter die avond zou ook het 2000e lid
worden voorgesteld aan de leden. Dus toen Ton de deur opendeed dacht Wietze van het Veer
dat Ton het 2000e lid was. (Wietze kende Ton niet). Ton werd voorgesteld als 2000e lid en Ton
heeft zich die rol even laten welgevallen. Hij kreeg een boek van de vereniging en dat was het
moment waarop Ton kenbaar maakte dat hij dat boek al lang had en al jarenlang lid was van de
vereniging, ook de periode dat hij in Canada woonde. En zo kon het dus zijn, dat het jaar na deze
vergadering het zogenaamde 2000e lid ,voorzitter van de ijsvereniging Assendelft werd!
Dat is nu 8 jaar geleden, en Ton gaat zijn 3e periode in als voorzitter van de ijsclub. Normaal
gesproken zou Ton na 2 ambtstermijnen plaats maken voor een nieuwe voorzitter, maar gezien
het jubileum dat er aan komt, wilde hij zijn voorzitterschap nog eenmaal verlengen met nog 4
jaar.
Het bestuur van de ijsvereniging Assendelft bestaat uit 15 leden, die allen al een respectabele
leeftijd hebben bereikt. Dit heeft veel voordelen. Deze groep bestuursleden wordt niet afgeleid
door mobieltjes, whats-appies, instagram, maar af en toe moet je wel de stem wat verheffen
anders heeft niet iedereen de boodschap gehoord.
De ijsvereniging zo vertelde Ton, is een van de oudste en een van de grootste
ijsclubverenigingen van Nederland. De ijsclub is in 1972 ontstaan uit een fusie van twee
assendelftse ijsclubs. De Zuiderijsclub (opgericht 1870) en de ijsclub de Noordpool (opgericht
1924).
Het huidige ledenaantal is ongeveer 2000. Dit grote ledenaantal is onder andere te danken aan
het feit dat ijsvereniging Assendelft de mogelijkheid biedt om de jeugd te leren schaatsen.
Voorwaarde om mee te doen aan het jeugdschaatsen is dat de ouders lid zijn van de ijsclub,
Hele busladingen vol gaan er richting de ijsbaan in Alkmaar waar de jeugd 10 lessen kan volgen.
Op die manier wordt de jeugd klaargestoomd om op het moment dat er daadwerkelijk ijs
aanwezig is te kunnen gaan schaatsten. Er is een enorme belangstelling voor dit jeugd
schaatsen. Er waren zelfs wachtlijsten aanwezig.
Uiteraard schiet het ledental wanneer er daadwerkelijk ijs ligt omhoog richting de 2200 leden,
waarna het in mindere ijstijden daalt naar rond de 2000.
Maar wanneer de ijsbaan dan open is, komen de mensen overal vandaan. De laatste keer, 1e
weekend maart 2018 bezochten ruim 3000 mensen de schaatsbaan. En ze kwamen overal
vandaan, Amsterdam, Haarlem, noem maar op. De clubkas werd gespekt met inkomsten uit
chocomelk en roze koeken. Ook de Coop deed goede zaken. De belangrijkste taak van Ton in
dat weekend was de poortwachtersfunctie. Niemand kwam ongezien voorbij Ton, eerst kaartje
tonen, of indien geen lid kaartje kopen. “Maar goedkoper is het om lid te worden, anders moet je
morgen weer betalen” heeft Ton zeer waarschijnlijk vele malen medegedeeld. Het leverde dat
weekend 170 nieuwe leden op.
En nu op dit moment ligt de focus op het aanstaande jubileum. De plannen zijn groots, en vele
ideeen zijn al uitgewerkt en gerealiseerd.
Het jubileum zal starten op zaterdag 8 februari met een receptie voor genodigden waarbij het
jubileumboek 25 jaar schaatspret gepresenteerd zal worden.
Het grote feest zal gaan plaatsvinden laatste weekend van augustus. Een uitgebreid programma
vanaf vrijdag tot en met zondag, met vele verschillende activiteiten. Cabaret, fietspuzzeltocht,
prutrace, feestavonden, met o.a. de band Nightfall. En dit zal lang niet alles zijn. Vele
verrassingen zullen er nog volgen. Voor een ieder die hier graag bij aanwezig wil zijn, hou de
social-media, kranten etc. in de gaten!

En naast al deze bezigheden is Ton ook in overleg met de gemeente over het aanleggen van een
eventuele betonplaat op het ijsbaan terrein. Dit zou als voordeel hebben dat je dit voor meerdere
doeleinden kunt gaan gebruiken. Ten tijde van ijs heb je een relatief dunne ijslaag nodig om te
kunnen schaatsten, waardoor je dus veel sneller in de gelegenheid kan zijn om de ijsbaan te
openen. Indien er geen winterse omstandigheden zijn kun je van die betonplaat een skeelerbaan
maken, waardoor er het hele jaar “geschaatst” kan worden. Dit zijn gesprekken die momenteel
worden gevoerd met onder andere Ton en afdeling sport van de gemeente Zaanstad. Wie weet
wat voor mogelijkheden ons allemaal nog te wachten staan in dorp Assendelft!
Als laatste vraag: wat is er nu eigenlijk leuk aan het voorzitter zijn? Zei hij lachend; “er is niks
leuks aan, ik ken niks, maar als voorzitter mag je wel zeggen hoe het moet”. En die rol bevalt
hem uitstekend.
Een opvolger is er nog niet, maar het zou wel eens tijd zijn voor een vrouwelijke voorzitter. Maar
goed, de komende vier jaar staat Ton nog aan het roer!
Kortom, conclusie na dit interview is dat Assendelft een grote ijsclub bezit. Dit is een ijsclub met
een enthousiast bestuur, met een ijsbaan die als er ijs ligt, vele mensen uit de hele omgeving
naar zich toetrekt. Er kan dan de hele dag en avond geschaatst worden op de verlichte ijsbaan.
De vrijwilligers staan die dagen klaar en aan de poort treft u Ton. Ton Zuidervaart. De voorzitter
die eigenlijk niks kan, maar ondertussen wel vele zaken rondom de ijsclub weet te realiseren!
Als laatste biedt Ton namens ijsvereniging Assendelft het jubileumboek “ijspret” aan. Dit mag als
prijs worden aangeboden tijdens onze jaarvergadering bij de kien.
Namens de redactie van ijsclub Davos bedanken wij Ton voor zijn tijd en voor zijn thee. En
gelukkig kende deze avond nog een blij einde …. De telefoonblokkade werd opgeheven!
Simone Ebbelaar en Petra Tambach

DOORLOPENDE MACHTIGING
Tot wederopzegging
Hierbij machtig ik IJSCLUB
DAVOS om jaarlijks het
contributiebedrag te incasseren
van mijn
bankrekening:_______________________________
Dit bedrag is momenteel 9,60 euro per jaar
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Het jaarlijkse contributiebedrag zal, tot wederopzegging, medio november
van uw rekening worden afgeschreven. Dit bedrag kan in de
ledenvergadering herzien worden.
Versturen naar:
Per post:

IJsclub Davos, Nauerna 49 1566 PD Assendelft
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