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Bijzondere “online” jaarvergadering IJsclub Davos
30 december om 20.00 uur

Jammer genoeg kunnen we dit jaar geen ouderwetse jaarvergadering organiseren zoals we gewend zijn.
Maar het bestuur is toekomstgericht en omarmt de digitale mogelijkheden die er tegenwoordig zijn.
Kijk dus 'live'mee op 30 december 20.00 uur, hoor en zie hoe het bestuur verantwoording aflegt
en hoe het met de vereniging gaat.
Ook zullen prangende vragen van de leden worden beantwoorde. Jullie kunnen deze vragen ook al van
tevoren opsturen naar: IJsclubdavos@gmail.com. Of stel ze die avond 'live'aan het belpanel dat daarvoor klaar zal zitten.
Het speciale telefoonnummer staat die avond op de facebook pagina IJsclub Davos Nauerna.
Meedoen wordt heel gemakkelijk. Kijk 30 december om 20.00 uur op deze facebook pagina hoe we die avond
toch een beetje 'samen' kunnen zijn. Zet het in je agenda!
Rob Vessies
Digi Voorzitter
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Informatie bulletin ijsclub Davos

Voorwoord van uw voorzitter
En dan is het jaar weer bijna voorbij, en wat voor jaar!
Geen winter te bekennen dus dan maar vol goede moed denken aan een zomerevenement.
Op 8 februari met een delegatie van het bestuur op de receptie geweest van onze zustervereniging
IJsclub Assendelft die met een goed verzorgde en heel gezellige receptie hun jubileumjaar opende.
Zij ontvingen die middag ook nog eens uit naam van Koning Willem Alexander de Koninklijke
Erepenning en dat is toch een leuke binnenkomer aan de voet van een 150 jarig bestaan.
Echter had het jaar wat anders voor ons allen in gedachten en hebben we nog steeds te maken met
alle beperkingen rond de Covid 19.
We hopen allemaal dat hier toch binnen niet al te lange tijd een eind aan komt zodat als het echt
winter gaat worden we weer eens ouderwets het ijs op kunnen.
Omdat de jaarvergadering op de gebruikelijk manier er niet in zit dit jaar komt er zoals u van deze
moderne ijsclub mag verwachten een digitaal alternatief waarover verderop in dit speciale
bewaarnummer meer.
Let goed op elkaar en blijf gezond.
Rob Vessies.
Secretariaat: IJsclub Davos Nauerna 49, 1566PD Assendelft 06-22600181
email: ijsclubdavos@gmail.com Rabobank NL79RABO0156930277

Bestuur IJsklub Davos
- Rob Vessies
- Julicke Theeboom
- Richard Fleer
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Het woord is aan de penningmeester
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Eind februari 2020 werd de wereld opgeschrikt. Niet door Corona, maar door een opmerking van
voorzitter Rik Jansen van Harddraverij Vereniging Assendelft die in zijn drift om leden te werven een
stapje te ver ging ten opzichte van onze mooie IJSKLUB DAVOS waarvan hij overigens zelf lid is; Ik
citeer uit het Noord-Hollands Dagblad, 27 februari 2020.
Een jaarlidmaatschap kost maar tien euro. Daarvoor steun je de draverij en krijg je het
programmaboekje. Plus de garantie van een evenement dat gegarandeerd doorgaat. Bij een
lidmaatschap van een ijsvereniging moet je dat nog maar afwachten", lacht Rik. Om gelijk toe te
voegen "oeps, hier krijg ik commentaar op..."
Hoe het afliep weten we allemaal. Een grote waffel wordt bestraft en op 28 februari sloeg de Corona
toe in Nederland. Of het één nu verband houdt met het ander weet ik niet, ik wil Rik ook niet de
schuld geven, maar in toeval geloof ik niet. Heel veel mensen zijn inmiddels ook nog een tientje kwijt.
Nee terug naar Davos, voor 7,5 euro per jaar heb je bij ons gegarandeerd een evenement. Al is het
maar de jaarvergadering die altijd een top attractie is. En al is het maar om de assistente van de
penningmeester te bewonderen, of de geweldige bingo met prachtige prijzen. Het gaat altijd door!
Voor ons met al die warme winters is de Corona eigenlijk een zegen. We moeten 1,5 meter afstand
houden, en dat is gelijk de oplossing. Als iedereen 1,5 meter afstand houdt op het ijs in plaats van dat
we hutje mutje bij elkaar staan, kunnen we dus al van start op minder dik ijs. Normaal hebben we 12
centimeter nodig, maar met de coronaregels kunnen we met 6 centimeter al uit de voeten. Dus deze
winter hebben we op zeker wedstrijden! Natuurlijk, want we hebben door de Corona ook nog eens de
afgelopen maanden miljoenen tonnen minder CO2 uitgestoten. En CO2 zorgt nu juist voor de
opwarming. Dus minder uitstoot van dat goedje zorgt voor een ijzingwekkend koude winter. Het
bewijs van door mensen veroorzaakte klimaatverandering wordt geleverd. Het kan niet anders dan
dat het gruwelijk koud wordt, want anders snap ik er niets meer van.
Maar dan, in alle bestuursvergaderingen hebben we het over coronaregels en hoe we die moeten
handhaven.
Hoe doen we dat, mogen we wel schaatsen?
En ook schaatsen met een grote groep, mag dat?
Waar zetten we de gel om je handen schoon te maken voordat je het ijs opgaat?
Bevriest die gel eigenlijk?
Moeten we van tevoren vragen of iemand verkouden is?
Wie maakt na elke rit de prikstokken schoon?
En het sleetje dan?
En het ijs? Moeten we elke dag het ijs met alcohol schoonmaken?
Hoeveel mensen passen in het koek en zopie tentje?
Allemaal vragen waar we oplossingen voor gezocht hebben. We zijn coronaproof en we mogen alles!
DAVOS heeft namelijk voor elk lid een winkelwagentje aangeschaft. Zodra je het ijs op komt, maak je
je handen schoon met de niet bevroren gel en vervolgens pak je een winkelwagentje. En zodra je een
winkelwagentje in je handen hebt mag alles. Kijk maar naar de Ikea of de Hornbach en andere
bouwmarkten. Schaatsen in groepen, Jagermeister drinken in groepen, alles mag! Het leven kan
soms zo simpel zijn! Creativiteit, dat is waar DAVOS groot in is geworden!
Zou ook wat zijn voor de plaatselijke kroegen. De horeca moet dicht, maar hang dan een bord aan de
gevel “Bierwinkel” in plaats van “Café”. Zo simpel, een winkel hoeft niet dicht, winkelwagentjes voor
de deur en hup naar de bierpomp. En zoals bij de kaasboer in de supermarkt “ik wil best bier kopen,
maar kan ik er eerst even eentje proeven?”. En als hij dan lekker is “doe er maar een stuk of twintig
en doe er een leuk blaadje bij, het is een cadeautje”
Geniet allemaal nog even van onze financiële jaarcijfers en met de mooie dagen voor ons zie ik u
graag terug op het ijs, met winkelwagentje! Richard Fleer
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Notulen Algemene ledenvergadering IJsclub Davos
Jachthaven de Vlonder 11 januari 2020
Agenda:
1. Opening en terugblik 2019/ oude tijden. weerbericht
2. Ingekomen stukken.
3. Notulen van de ledenvergadering van 18 januari 2019.
4. Verslag van de penningmeester.
5. Verslag en benoeming van de kascommissie.
6. Bestuursverkiezing (aftredend en herkiesbaar).
7. Suggesties voor komende jaar.
8. Rondvraag.
Sluiting van de vergadering.
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-------------------------------------------------------------------------------1. De vergadering wordt om 20.37 uur geopend door onze voorzitter Rob. Terugblik op oude tijden
met ijs d.m.v. een filmpje/ foto’s. Filmpje opslagruimte Molen de Paauw. Klaar voor gebruik gemaakt
door Willem Ebbelaar en Pierre Tambach. Tevens aansluitend een minuut stilte ter nagedachtenis
aan leden die ons dit jaar ontvallen zijn.
1.1. De weersvoorspelling van de komende periode wordt ook even bekeken helaas niet genoeg
vorst in het vooruitzicht.
2. Geen ingekomen stukken.
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3. De notulen van de algemene ledenvergadering 18 januari 2019 worden voorgelezen door
de secretaris en akkoord bevonden.
4. Financieel verslag, deze wordt gepresenteerd door de penningmeester. Het verslag geeft aan dat
er een batig saldo is van 16.275,= euro op 30 september 2019. (zie bijlage financieel verslag).
4.1. Contributie verhogen naar 7,50 euro per jaar net zoals ijsclub Assendelft en andere ijsclubs
die ook hun contributie verhoogd hebben.
Waarom:
- teruglopend ledental contributie gezakt naar 1.490 euro per jaar
- weinig koek en zopie inkomsten
- Hogere kosten KNSB
- hogere kosten verzekeringen
- schaatsen en prikken op dunner ijs vergt meer controle en opleidingskosten (bv ijsmeesterschap).
Pensionado’s
Voor gepensioneerden blijft de contributie 5,-- euro per jaar.
Wat is de definitie van gepensioneerden?
Dat zijn de menden die per 1-1-2020 AOW gerechtigd zijn.
Alle jongere mensen betalen 7,50 euro en dat blijft ook zo, dus ook na pensionering.
Schrijnende Gevallen
Bijvoorbeeld mensen die al met pensioen zijn maar nog geen AOW ontvangen. Helaas geen
overgangsregel.
5. Verslag en benoeming van de kascommissie.
De kascommissie bestaande uit Gerrit Keeman en Willem Powerpack (beide afwezig)
Kas gecontroleerd door Guda Koopman (reserve). Kascommissie gaat akkoord.
Kascommissie wordt bedankt voor hun inzet.
Gerrit Keeman gaat uit kascommissie

r

Nieuwe kascommissie 2020:
Willem “Powerpack” en Guda Koopman
reserve: Edwin Hamers
6. Aftredend in 2019 zijn:
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Willem Ebbelaar,
Pierre Tambach,
René Kouwenberg en
Ilona Scheffer,
zij stellen zich weer herkiesbaar en worden voor de komende 4 jaar herkozen.
7. Voor komende zomer willen we graag weer met de leden Boeren-golfen op het terrein van Rene
Ebbelaar. De voorzitter vraagt of er tevens nog ideeën zijn vanuit de aanwezige leden maar er zijn
geen andere suggesties gekomen.
8. Rondvraag:
N. de Lange vraagt of we nog wat doen met het 150 jarig bestaan van IJsclub Assendelft. Antw: de
voorzitter neemt het mee naar de eerst volgende vergadering.
Als laatste wordt de vergadering gesloten om 21.07 uur, om daarna te genieten van de Bingo. Dank
aan onze sponsoren voor de fantastische prijzen.
Sandy de Lange en René Kouwenberg geven nog uitleg over het iets aangepaste kienen/Bingo.
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Hoofdprijs IJsclub Davos
Op vrijdag 9 oktober gingen wij met de trein richting Amsterdam, voor ons gewonnen weekendje weg
in het Mövepick hotel. Eenmaal aangekomen in Amsterdam zagen we meteen waar we konden
reserveren voor de rondvaartboot de ‘lovers canal cruise’. Helaas was het
vanwege de corona niet mogelijk om de city trip hop on-hop of te gaan doen…
Maar niet getreurd we konden nog genoeg andere leuke dingen doen. Nadat we
hadden gereserveerd gingen we inchecken in het Mövepick hotel. We werden
goed ontvangen en iedereen was erg vriendelijk. Nadat we de spullen op de
kamer hadden gedumpt, zijn we op zoek gegaan naar grand cafe 1884. Daar
hadden we een bon voor chef’s menu en konden we kiezen door een
samengesteld 4 gangen diner of de menukaart. Uiteindelijk hebben we voor de
menukaart gekozen. We hebben heerlijk gegeten! Daarna hebben we ook nog
heerlijk zitten borrelen, kortom een top avond! Uiteindelijk vroegen we om de
rekening, (omdat we dachten dat het chef’s menu alleen voor het eten was)
bleek dus iets anders te wezen toen we de rekening kregen (zie foto) Daarna
zijn we teruggegaan naar het hotel, want ja alles ging dicht om 22:00 uur.
De volgende ochtend hadden we heerlijk genoten van ons privé ontbijt (er was
bijna niemand in het hotel vanwege corona) en in plaats van een lopend buffet
werd alles bij je aan tafel gezet kortom echt super de luxe.
Na het ontbijt gingen we nog even een rondje wandelen in Amsterdam richting
de lovers canal cruise. Eenmaal aangekomen bij de lovers canal cruise begon
het te regenen, maar gelukkig zaten we wel droog tijdens de rondvaart. Het was
echt een superleuke rondvaart door de grachten van Amsterdam, we hebben
onwijs veel gezien en leuke feitjes gehoord van de kapitein, waaronder dat we in
Amsterdam zijn en dat het dan heel normaal is om even lekker te gaan blowen
(dit bleef ie gedurende de rit herhalen). Daarna zijn we nog even wat gaan eten
bij een restaurantje en als afzakkertje gingen we nog even een rondje over de
wallen lopen, (want heel veel anders was er niet te beleven in Amsterdam) en
gingen we nog even een biertje doen bij de old sailor. Om 22:00 u ging weer alles dicht en zijn we
naar het hotel gegaan.
De volgende ochtend werden we weer heerlijk wakker en hebben we voor de laatste keer genoten
van het mooie uitzicht over het IJ. Na ons privé ontbijt hebben we uitgecheckt bij het hotel. Daarna
zijn we nog naar Bodyworld geweest, waar we onze ogen uitkeken en super veel geleerd hebben
over ons lichaam.

Daarna zijn we nog naar Madame Tussauds geweest. Dit was ook echt superleuk om te doen! En we
zijn daar ook heel erg veel bekenden tegen gekomen. Daarna zijn we weer teruggegaan naar
Assendelft.
IJsclub Davos bedankt voor deze supermooie prijs! Groetjes Laura

Puzzel editie van ijsclub Davos 2020
Voor u ligt een speciale puzzel corona-uitgave van ijsclublad Davos. Om in deze bijzondere
tijden onze leden toch een kans te bieden fantastische prijzen te winnen!
De prijzen zijn beschikbaar gesteld door onze trouwe sponsors!
Benzinebonnen van Dunnebier, een verwenpakket met een bloemdeco van Silverhair, 3
flessen wijn van ‘t Wapen, kappersbon samen met een stylngsproduct van Jura hairstyling,
2 waardebonnen twv ieder 50 euro van de Grillhelden, 3 waardebonnen twv 25 euro van
bloemenwinkel Schoone Flowers and more en slager Veenboer heeft 2 waardebonnen voor
worsten beschikbaar gesteld!
Maar daar moet je wel wat voor doen!
De clubkrantredactie heeft een aantal puzzels voor u samengesteld, variërend van makkelijk
tot moeilijk. Aan u de taak om deze puzzels op te lossen, de oplossing of oplossingen in te
sturen.
Voorwaarde voor deelname is :
•
•
•
•
•
•

Lid van Davos
Clubkrantredactie is uitgesloten van deelname
Bestuursleden van de ijsclub mogen wel meedoen, die zijn volledig onwetend wat
betreft de puzzels.
Per puzzel maar een keer een oplossing insturen.
U mag zelf bepalen met welke puzzel of puzzels u meedoet.
Dus ook bij het oplossen van slechts 1 puzzel maakt u kans op een prijs!

De oplossing van de puzzel(s) vult u in op de oplossingspagina achter in dit boekje.
Indien u meedoet bent u verplicht om de schattingsvraag in te vullen. Dit zal voor de
redactie gebruikt gaan worden, om een winnaar te kunnen bepalen bij meerdere goede
oplossingen.
De oplossing(en) kunt u voor vrijdag 1 januari 2021 via de post opsturen, afleveren op
onderstaand adres of stuurt u via de mail. De winnaars zullen in het weekend van 9 januari
2021 bekend worden gemaakt. U krijgt bericht indien u gewonnen heeft. Uiteraard zullen wij
iedereen per mail op de hoogte houden van de uitslagen van de puzzels.
Succes, namens de IJsclubkrantredactie Petra Tambach, Simone Ebbelaar en Willemijn
Jongewaard.
Oplossing(en) insturen, inleveren, mailen voor vrijdag 1 januari 2021 !
IJsclub krant bestuur
tnv Simone Ebbelaar
Deutzhof 67
1566 CP Assendelft
ijsclubkrantdavos@gmail.com

De titel van de cryptogram zegt al iets over de in te vullen woorden in de cryptogram.
In de cryptogram zijn een aantal hokjes grijs gearceerd. De letters vormen samen twee woorden.
Aan u de taak om hier de juiste twee woorden van te maken.

Cryptogram

Achterkant bestuur Davos.

1

2

3

4

5

6

8

7
9
10

11

12
13

14

15
16

h
Horizontaal
5. ontwerpster maar dan met ffen
6. vooraf de gelauwerde
7. aan de voorzijde met een stompe neus
9. een mooi mes
11. geen vette drank
13. slonzig wijf
14. om te trekken in het bos
16. b(r)oer
o

Verticaal
1. meerdere meisjesnamen
2. niet de korte
3. korte trui(t)jes
4. heer van 't dorpsplein
6. stijf struikelen
8. lezen met een oude lengtemaat
10. op de heuvel malen
12. broer van boer
15. mak op klassiek

1

2

e

3

4

6

5

k

8

7

l

e

i

10
9

n

11

12

e

r

13

14

15

d

16

e

Filippine
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Het smelten van ijs
Grootste bron van inkomsten tijdens ijs
Witte massa
Clubdrank tijdens ijsdagen
Winterkost
Favoriete sport van Davos
Oud collumnist Davos en prikslee-bouwer
Jaarlijkse bijeenkomst leden
Activiteit tijdens de jaarvergadering

10. Achternaam burg. Van Nauerna
11. Stamcafe Davos
12. Hier wordt als eerste geschaatst
13. Voortbewegen op ijs
14. Vervallen zomeractiviteit
15. Lopen op schaatsen
16. voornaam secretaris van Davos
17. Plaats tussen Westzaan en A'delft
18. Duurste aankoop van Davos
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OPLOSSINGEN
Puzzel 1 Losse letters
Er bevinden zich door het hele blad heen losse letters! De letters worden op volgorde weergegeven. Zoek de
letters op, de letters vormen een zin, en die zin is de oplossing.
……………………………………………………………………………………………………………………

Puzzel 2 Cryptogram
……………………………………..……………..

………………………………………………….………….

Puzzel 3 Wie is wie???? U ziet babyfoto’s van het ijsclubbestuur, vul de juiste namen in.

1

5

9

13

2

6

10

14

3

7

11

15

4

8

12

16

Puzzel 4 Filippine

De gearceerde vakjes vormen een uitspraak, dit vult u hieronder in.

………………...… ……………………………….………… ……………..…...….. ……………...……………...…….

Puzzel 5 Woordzoeker. Los de woordzoeker op en de overgebleven letters vormen een zin.

…………………………………………… ………………………………………………...……….

Puzzel 6 Rebus

Los de rebus op.

……………… ……………… ……………...…, ……… ……. …………….. ……………… ………………...

Puzzel 7

De schattingsvraag. Deze is verplicht!

Hoeveel leden van Davos zullen deelnemen aan deze puzzel editie? ……………………………………

Naam :

Emailadres:

Telefoonnummer :

Adres:

Hier had uw
advertentie
kunnen staan!

