Informatie bulletin ijsclub Davos

Voorwoord van uw voorzitter
Bij het schrijven van dit voorwoord staan we opnieuw aan de vooravond van nieuwe
beperkingen in onze bewegingsvrijheid omdat het aantal besmettingen weer omhoog vliegt.
Met het vooruitzicht dat er een winter in aantocht is die 1963 doet verbleken, is het toch wel te
wensen dat we met z’n allen bij elkaar mogen komen. Om dan weer eens ouderwets van ijspret
te genieten, zodat we ons gehele wedstrijd programma kunnen afwerken en na een maand
geen koek en sopie meer kunnen zien.
Begin Februari werden we gelukkig nog wel getrakteerd op een weekend schaatsplezier door
koning winter.
Wedstrijden zaten er niet in door de corona beperkingen maar we kijken terug op een gezellig
schaatsweekend waarin onze koek en sopie veelvuldig werd bezocht (zie stelling van Fleer).
Wat betreft de jaarvergadering blijft het nog even koffiedik kijken. Zodra het weer mag worden
jullie hiervan via de bekende kanalen op de hoogte gebracht.
Ik hoop dan ook van harte iedereen dit jaar zo snel mogelijk te kunnen verwelkomen óf op de
jaarvergadering, óf op de vaart !
Let goed op elkaar en blijf gezond.
Uw voorzitter, Rob Vessies
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Het woord is aan de Penningmeester
Half februari 2021 was een van de hoogtepunten uit het bestaan van DAVOS. Een schitterend
weekend mochten we beleven op een ijzingwekkende mooie ijsvloer. Een ijsvloer die je nergens
in de Zaanstreek kon vinden. Dat mooie ijs zorgde er ook voor dat er duizenden mensen naar
Nauerna trokken en in lange slierten over de Nauernasche Vaart trokken. Zoveel mensen hadden
we sinds het begin van de corona crisis niet meer bij elkaar gezien.
Eén groot schaatsfeest werd het en nadien is er niemand besmet geraakt, mede door de
zuiverende werking van de Jagermeister en de Koppie borrel. Maar vergeet ook niet dat de
betekenis van DAVOS, uitspreken als Davoo, een kuuroord is, een plek waar je gezonde lucht
kunt inademen.
Het is bijna niet te beschrijven hoe mooi dit weekend was. En ook voor de penningmeester was
het een dolle zaterdag en zondag. De Koek en Zopie (K&Z) opbrengst is namelijk nog nooit zo
hoog geweest. Dat zag ik ook wel aan de inkoopbonnen, overal raakten de schappen leeg, en zo
werd er ingekocht bij de COOP, DEEN, LIDL, Albert Hein, Koppie de Dorpstaveerne en de
Makro. De penningmeester is de dames van K&Z zeer dankbaar voor hun geweldige inzet in dat
weekend.
Helaas moeten we ons ook de volgende keer weer aan de Corona-regels houden. DAVOS zal
daar streng op toezien.
De eerste keer dat er ijs ligt en u wilt de baan op, dan gelden de volgende regels:
• Wij controleren de QR code. Bij de ingang van de baan treft u bestuursleden aan die
checken of u een geldige QR code heeft. De ingang wordt duidelijk aangegeven met het
bord “Ingang”.
• Heeft u klachten? Dan verzoeken wij u contact op te nemen met onze klantenservice. De
klantenservice is makkelijk te vinden. Een groen hokje, voorheen stempelhokje, van
DAVOS
• Heeft u geen geldige QR code of is uw vaccinatie verlopen dan is er in principe nog niets
aan de hand. Onze dames van de K&Z hebben dan gratis een Booster voor u klaar staan.
In de volksmond noemen we dat ook wel “een boostertje nemen” en zoals gebruikelijk zijn
ze ook per anderhalve meter te bestellen. Voorheen waren dit “zwarte mannetjes”, maar
daar wordt tegenwoordig nogal moeilijk over gedaan. Vandaar………………. . U kunt de
dames van de K&Z makkelijk vinden, ze hebben een muts op en rode tanden van de
Glühwein.
• Houd in verband met de ijsdikte voldoende afstand, er geldt een afstandsadvies van 1,5
meter
• Voor 17.00 dient u onze accommodatie via de uitgang te verlaten en het maakt daarbij niet
uit in welke staat. De uitgang wordt duidelijk aangegeven met het bord “Uitgang”.
Bij priksleewedstrijden zal ons team na elke rit de stokken schoonmaken en het ijs wordt elk uur
geveegd. Dit alles om besmettingen te voorkomen.
Geniet allemaal nog even van onze financiële jaarcijfers en met hopelijk mooie dagen voor ons
zie ik u graag terug op het ijs!
Met sportieve groet, Richard Fleer
Penningmeester IJSKLUB DAVOS

FINANCIEEL OVERZICHT IJSKLUB DAVOS
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Saldo in kas per 30 september
kas
bank

512,00
453,00
19.535,00 16.109,00
20.047,00 16.562,00

Ledenvergadering IJsclub Davos
Het bestuur van ijsclub
Davos zal u te zijner tijd
uitnodigen tot het bijwonen
van de Algemene
Ledenvergadering zodra de
corona regels het weer
toelaten.
.
Agenda voor de toekomst:
-

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! (hopen we!
)

Notulen Algemene ledenvergadering IJsklub Davos (1929-2021)
Vergaderzaal Voorzitter 30 december 2020
Zie YOUTUBE: Davos digitale jaarvergadering 2020
https://youtu.be/Ob7XuvAU2Ps
Agenda:
1. Opening door voorzitter en gebarentolk Ilona Sluis
2. Notulen van de ledenvergadering van 11 januari 2020.
3. Bestuursverkiezing (aftredend en herkiesbaar).
4. Verslag van de penningmeester.
5. Verslag en benoeming van de kascommissie.
6. Rondvraag voor Belpanel.
Sluiting van de vergadering.
-------------------------------------------------------------------------------1. De vergadering wordt digitaal via een live verbinding om 20.00 uur geopend door
onze voorzitter Rob en onze gebarentolk Ilona Sluis en ons eigen belpanel.
Alles dit jaar even anders dan anders.
1.1.

We verwijzen naar de speciale Corona Uitgave van ons normaal gesproken
digitale clubblad. Dit keer als extra dikke uitgave weer op de deurmat met
een super leuke puzzel editie. Hartelijk dank redactie!!

2. De notulen van de algemene ledenvergadering 18 januari 2019 worden
voorgelezen door de secretaris, deze zijn terug te vinden op pagina 4 van ons IJs
bulletin.
3. Aftredend in 2020 zijn:
Rene Ebbelaar, Stanley Schoone, Simon Hondius en Saskia Boekel,
Saskia Boekel verlaat het bestuur, de voorzitter bedankt Saskia voor haar inzet. De
rest stelt zich weer herkiesbaar en worden automatisch voor de komende 4 jaar
herkozen.
4. Financieel verslag, deze wordt gepresenteerd door de penningmeester vanuit
huis, onze penningmeester verwijst tevens naar ons clubblad, hij heeft geen nieuws
en mist zijn assistente Ilona.
4.1.

Kleine toevoeging …. De penningmeester is na de contributieverhoging een
tevreden man die met vertrouwen de financiële toekomst van Davos
tegemoet ziet.

5. De kascommissie schuift door naar volgend jaar omdat we nu niet kunnen kiezen.
kascommissie 2020: Willem “Powerpack” en Guda Koopman als reserve: Edwin
Hamers
6. Rondvraag voor ons Belpanel:
De Lijnen zijn overbelast!!!
Als laatste wordt de vergadering gesloten door een proost, blijf gezond en tot
op het ijs!

Interview met Sandy de Lange, chef Koek en S(Z)opie ijsc(k)lub Davos
Wat gebeurt er in het hoofd van Sandy de Lange als de temperatuur daalt en de ijskoorts stijgt?
Dat is wat de redactie zich afvroeg na het ongekende succes van het laatste ijsweekend in
Nauerna, februari 2021.
Donderdag 16 december toog een groot deel van de ijsclubredactie (Petra Tambach en Simone
Ebbelaar) richting Nauerna om daar de chef van het koek en zopie ( sopie?) team eens goed uit
te vragen over wat er allemaal komt kijken wanneer de temperatuur daalt en de ijskoorts stijgt.
Op die concrete vraag had Sandy maar een antwoord;
Oh, dat is heel makkelijk………
Nou gewoon. Dan rij je tig keer op en neer naar de Macro, Coöp., Deen (toen bestond ie nog) en
de Lidl. Je rent naar het schap waar de chocomelk, slagroom, erwtensoep en zwarte mannetjes
staan, je laadt je kar zo vol mogelijk of in ieder geval tot het schap leeg is. Dan richting kassa en
hup, alles de auto in. Ondertussen maak je ff een appgroep aan om de koek en sopie shifts te
regelen, je mobiliseert het ijsclubbestuur, je zoekt je thermo-onderbroek op, zorgt dat je skibroek
klaarligt en denkt nog even snel na over de betalingsmogelijkheden op het ijs. QR code
aanmaken, wisselgeld regelen, en passant een coronabeleid bedenken om een ophoping van
schaatsers voor de koek en zopie bar te voorkomen.
Dan zorg je dat de ietwat gedateerde koek en zopie bar van stal komt en geplaatst wordt op een
strategische plek op het ijs naast de molen. De bar moet geïnstalleerd worden, alle hightec
hulpmiddelen van zolder halen. Denk aan pannen, warmhoudplaten, schenkkannen, bekers,
zwartemannen glaasjes, dweilen, vuilniszakken, opscheplepels met tuutjes aan beide kanten
voor de linkshandige schenkers onder ons, bestek, verlengsnoeren, verlichting, theedoeken,
geldkist, prijslijsten, dienbladen, de glaasjesplanken, roerlepels, pennen en notitieboekjes.
Staat dat allemaal klaar dan kan de hele voorraad van wat er in mijn auto lag in de
voorraadkasten (?) van de koekenzopiebar. Dat past natuurlijk niet allemaal dus moet de auto
naast de bar staan zodat er een constante flow van (vooral drank en chocomelk) richting de bar
kan bestaan. Er komt (by-the-way) ook een constante flow vanuit de bar richting buiten…..want
ook het afval kent een logistieke uitdaging. En hoe handig zou het dan zijn dat de deur van de bar
lekker makkelijk sluit, zodat geen extra handicap vormt voor de aan- en afvoer van alle
benodigdheden. Maar goed dat zijn allemaal verbeterpunten.
En dan, als de dag eenmaal aanbreekt, moet je er natuurlijk wel voor zorgen dat de chocomelk
warm is, het liefst de erwtensoep ook, (een bezoeker had als tip: heerlijk die erwtensoep, maar
het zou nog lekkerder zijn als die warm is!), dat de slagroom is ontdooid, de snickers een prettige
bite hebben en geen tandenbrekers worden. Dat alle koek en zopie medewerkers gemobiliseerd
zijn en weten hoe laat ze er moeten zijn, dat er lopers zijn geregeld (ivm corona werd iedereen
op het ijs bediend door ene Rene, Ilona, en een andere Rene).

Ondertussen bleek de koek en zopie op Nauerna een doorslaggevend succes te zijn, dat dit
nieuws zich al gauw verspreidde in Noord-Holland en het drukker en drukker werd.
Dat betekent dus tussendoor nog ff opnieuw de voorraden aanvullen, dus hup weer naar de
Macro, Deen, Coöp en de Lidl. Ook de voorraden thuis werden aangesproken, uit allerlei
Nauernase keukenkastjes kwamen vage flessen drank tevoorschijn die vooral zondagmiddag
gretig aftrok vonden.
De grootste uitdaging was nog wel om de vellen van de chocomelk te roeren en om de
chocomelk, wanneer deze warm was, geroerd op een elektrisch plaatje uit jaar ??? richting de
grote warmhoudpan te verplaatsen. De ruimte in de bar is niet heel riant, dus regelmatig klonk er
“chocomelk-alarm” door de bar.
Na 3 dagen volop koek en zopie te hebben georganiseerd, te hebben gefaciliteerd en de
geldzaken te hebben beheerd was het mooi geweest. Dit is dus wat er allemaal plaatsvindt
wanneer de temperatuur daalt en het water bevriest. Op zich allemaal goed te doen, vindt
Sandy……
De ijsclubredactie was best onder de indruk van dit antwoord, en op onze vraag of er nog
verbeterpunten waren, nou toen ging Sandy los……..
“Die koekenzopiebar, dat is eigenlijk het grootste struikelblok. Er is al jaren beloofd door onze
voorzitter dat er een nieuwe bar gaat komen. Maar wanneer dan ???
“En Sandy”, vroegen wij als ijsclubkrantredactie, “wat zijn voor jou belangrijke
aanpassingen/verbeteringen voor de koekenzopiebar”?
“Nou , zei Sandy, dat is niet zo moeilijk te bedenken!
- Nieuwe koekenzopiebar (liefst iets dieper en een meter
breder)
- Voorraadkasten
- Vloerverwarming
- Deur die opengaat als je aankomt, en die sluit zonder dat je
daar met volle gewicht tegenaan moet beuken
- Afvalstortkoker
- Haakjes om je jas op te hangen
- Toilet met natte doekjes
- Klein lunchhoekje voor het personeel
- Climatcontrol
- Ledverlichting met dimmer
- Waterpunt met warm en koud water of quooker?
- Kleine sushibar
En naarmate de avond vorderde werden de eisen steeds gekker.
Het punt van Sandy is in ieder geval duidelijk!
Dus ijsclubbestuur, een schone taak wacht U!!!
Simone Ebbelaar en Petra Tambach

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.

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

Verslag van een Beverwijker
Ook ik ging afgelopen winter zoeken naar een apres-ski tentje en na een mooie wandeling, kon ik
acte de présence geven bij de club waar ik als Beverwijker al
jaren lid van ben … Ja, en nu komt het, u hoort het goed….
schaatsclub *DAVOS*
Hum ik!? Hum Jij!? Hoe kan dat nu, en niet eens op de
schaats… nee heerlijk te voet met mijn LDMR een mooie
wandeltocht naar Westzaan gemaakt en weer terug om bij de
dames van het Plus-Plus team (de tennis leerlingen) een
borreltje te scoren. Wat waren ze lekker (de borrel?? Of de
dames??), dank jullie wel *”Plus - plus”* en wat een
gezelligheid daar die middag. Toppers, tot aanstaande winter,
want hier of daar zal er toch weer borreltje en/of iets worden
gedaan op/of langs de tennisbaan.
Vraag aan Ronald wat LDMR betekent (de redactie, u mag
inzenden dan geven wij het door)

Mijn ontgroening in de koek en zopie van Davos
Zaterdag 13 februari, de dag dat door dat malle virus het feestje vanwege mijn 50e verjaardag niet door
kon gaan. Dat zou dan maar een saai weekend worden…… Of toch niet ?!
Vrijdag 12 februari, een appje van Sandy. Met de vraag wie zich aanmeld voor de koek en zopie.
Als bijna Nauernees, (nog twee weken te gaan en ik verhuis naar Nauerna) wil ik dat wel eens
meemaken. Wie weet wordt het dan, ondanks de teleurstelling van het feestverbod, toch nog gezellig.
En dat werd het!
Eerst een zelftest…. Slokje jagermeister proefde ik goed, dus geen last van smaakverlies, wat mij betreft
een betrouwbare negatieve testuitslag. Wat een gezellige bedoening óp het ijs, rond het ijs én dus in de
koek en zopie keet. Keet in de Keet, want ondanks dat het buffelen was, was het ook lachen geblazen.
De voorraad slonk al snel. Wat een drukte.
Einde middag meteen met elkaar plannen gemaakt hoe we het de volgende dag zouden gaan aanpakken.
Wie draait welke shift, hoe komen we aan meer chocolademelk, evaluatie betreffende de prijs van de
versnaperingen, wie bekleedt welke functie, enz.
Zondag 14 februari, de dag dat ik eigenlijk met een kater zou moeten opstaan vanwege mijn feestje, stond
ik al vroeg, fit en gedreven naast mijn bed. Vandaag de vroege shift in de koek en zopie.
Nou, dat werd iets meer dan enkel een vroege shift. Want DRUK dat het was. Het werd zowaar een ware
ontgroening. Kantinedienst bij de Tennis was er niets bij. Binnen “no time” waren we dusdanig op elkaar
ingespeeld dat we alles aankonden. Een ontgroening zou geen ontgroening zijn zonder uitdagingen……
als linkshandige snert schenken met een soeplepel voor rechtshandigen (jaja, dat is niemand vast
opgevallen…..soeplepels en juslepels met tuutjes zijn gemaakt voor rechtshandigen, want het tuutje zit
links), jagermeister schenken op een richeltje van 3 centimeter in plastic borrelglaasjes die je met koude
handen makkelijk kapot knijpt, spuitslagroom in weigerende spuitbussen, codewoorden snel in je
opnemen terwijl je net 50 geworden bent
en je de geheugentrainer van omroep max
nog niet hebt ontdekt….
Maar eerlijk is eerlijk, het verliep als een
geoliede machine! De eerste shift hebben
we volgehouden tot en met de laatste
shift. Pas toen de kwaliteit van het ijs het
echt niet meer toeliet en de avondklok in
onze nek begon te hijgen wisten we van
ophouden. De ontgroening heb ik
overleefd en ik ben zelfs glansrijk
geslaagd voor de test, aldus mijn
collega’s. Dus….. geaccepteerd in het
koek en zopie sterrenteam.
Ik zal bescheiden blijven, maar kan het
niet nalaten…. is het nou gewoon toeval dat we juist dit weekend, een top omzet hebben gedraaid? Waar
West-Knollendam de krant haalde met 8 liter chocomel per dag, hebben wij 236 liter chocolademelk
geschonken, 63 liter glühwein, 70 liter snert, 26 liter jagermeister en 24 liter koppie slokkie! (dat zijn ruim
1300 borrels)!!
Hopelijk kunnen we dit jaar weer veel ijspret beleven en kan ik, inmiddels bijna een jaar Nauernees, nog
vele jaren helpen én genieten van dit spektakel. Ik word er blij van.
Groetjes van Semira
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Af:
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Namens de redactie alvast voor de rondvraag:
Welke uitgaven vallen er onder diversen?
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

mondkapjes voor op het ijs?
anderhalve meter borrelplanken?
zelftesten?
nieuw schaatstenue voor penningmeester?
afzetlint?
linkshandige soeplepel?
reclamebord 'Dat weet u, Fleer kleedt u'?

DOORLOPENDE MACHTIGING
Tot wederopzegging
Hierbij machtig ik IJSCLUB
DAVOS om jaarlijks het
contributiebedrag te incasseren
van mijn
bankrekening:_______________________________
Dit bedrag is momenteel 7,50 euro per jaar
Naam:

Voorletters:

Geboortedatum: ___________________________________________________________
Adres: ___________________________________________________________________
Woonplaats: ______________________________________________________________
Email: ___________________________________________________________________
Handtekening;_____________________________

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

Sponsor van Davos

