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Op 9 december 2019 heeft de jaarvergadering plaatsgevonden in het Dorpshuis. Helaas was de 
opkomst gering. Desalniettemin hebben we een inhoudelijk goede vergadering gehad. Kern is dat we 
meer samenwerking willen zoeken met de jeugdclub in Ysbrechtum en de Epema skoalle. Doel is de 
jeugd te enthousiasmeren voor schaatsen. Tijdens de jaarvergadering is bevestigd dat Rogier 
Hagenouw formeel afgetreden is als voorzitter. Gido Bos is afgetreden als algemeen bestuurslid 
vanwege zijn verhuizing uit Ysbrechtum. Beide waren niet aanwezig waardoor er geen formeel 
afscheid plaats heeft gevonden. Michel van Amersfoort heeft zich kandidaat gesteld als algemeen 
bestuurslid en is tijdens de vergadering hiertoe benoemd. Jaap Anema is bereid gevonden een nieuwe 
termijn als Penningmeester te aanvaarden en hiermee is de vergadering akkoord gegaan. De functie 
van voorzitter is vacant.  
 
Het bestuur bestaat nu uit de volgende leden: 

- Frederika Snitjer-Kooistra – Secretaris 
- Jaap Anema – Penningmeester 
- Erwin Franckena – Algemeen bestuurslid 
- Michel van Amersfoort – Algemeen bestuurslid 

 
Tijdens de jaarvergadering is het programma gedeeld. Als er natuurijs komt zullen er diverse 
activiteiten georganiseerd worden. Blijft het natuurijs uit dan zijn er 2 vaste activiteiten gepland te 
weten: indoor curlingtoernooi op zondagmiddag 5 april 2020 en indoor schaatsen. Op die manier 
blijven we de ijsclub op de kaart houden. 
 
Het bestuur is dit seizoen 2 keer formeel samengekomen te weten op: 

- 24 februari 2020 
- 20 oktober 2020 

Van de vergaderingen zijn notulen gemaakt welke ter inzage voor de belangstellende beschikbaar zijn. 
Ook van de jaarvergadering zijn er notulen welke beschikbaar zijn. 
 
Het is een bijzonder jaar geweest. Op 24 februari waren we druk met de voorbereiding voor het indoor 
schaatsen welke op zondagmiddag 15 maart gepland stond. Huis aan huis zijn flyers rondgedeeld. 
Helaas werd Nederland begin maart 2020 geconfronteerd met een pandemie en heeft Corona zijn 
intrede gegaan. Dit heeft als gevolg gehad dat er een lockdown is afgekondigd en dat activiteiten geen 
doorgang konden vinden. Als bestuur hebben we het indoor schaatsen op 15 maart moeten afzeggen. 
Ook het geplande indoor curling toernooi op 5 april kon niet plaatsvinden.  
Door Corona zijn we een tijd niet bij elkaar geweest als bestuur. Ook het nader contact zoeken met de 
jeugdclub en de Epema skoalle is hierdoor op een laag pitje komen te staan.  Na de zomer kwam er 
versoepeling en op 20 oktober zijn we opnieuw bij elkaar geweest waarbij de geplande jaarvergadering 
op 9 november 2020 voorbereid is.  Helaas zijn we geconfronteerd met een 2e lockdown waardoor het 
Dorpshuis opnieuw de deuren moest sluiten en wij via de social media de jaarvergadering afgezegd 
hebben. Ten tijde dat dit verslag opgesteld wordt is weer versoepeling en gaat het Dorpshuis weer  
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open. Een nieuwe datum voor de jaarvergadering is afgestemd en zal naar verwachting 7 december 
2020 plaatsvinden. 
 
Ondanks dat er geen activiteiten georganiseerd konden worden heeft het bestuur niet geheel 
stilgezeten. Er zijn plannen gemaakt om de sloot bij Epema State te baggeren om zo een mooiere 
ijsbaan te krijgen voor als zich natuurijs aandient. Jaap Anema en Koos Snitjer hebben de situatie ter 
plekke opgenomen en Jaap heeft een begroting gemaakt. Volgende stap is contact met Tjalling van 
Eysinga op te nemen om te overleggen hoe we hierin kunnen samenwerken. Verder is gesproken over  
het vervangen van de lampen. Dit gaan we pas doen als er grotere kans op natuurijs is maar de 
voorbereidingen zijn gedaan. 
 
Zoals gezegd is dit een bijzonder jaar geweest waarin we als IJsclub ons helaas niet hebben kunnen 
laten zien op de manier die we voor ogen hadden. We hopen dat de omstandigheden er in het nieuwe 
seizoen beter uit zien en het mooiste zou zijn als we natuurijs krijgen omdat dit onze club een positieve 
boost kan geven. 
 
Namens het bestuur, 
 
Frederika Snitjer-Kooistra 
 
 

 
 
 

 
 


