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Uitnodiging 
Voor de Algemene Ledenvergadering 

Aan de leden en donateurs van IJsclub Nooitgedacht 
 

Hierbij nodigt het bestuur van de IJsclub Nooitgedacht u uit voor het 
bijwonen van de Algemene Ledenvergadering, die gehouden zal 
worden op: 
 
Donderdag 11 februari 2016 in de Schulenburch, aanvang 
20.00 uur. 
 
Agenda: 
 
1. Opening 
2. Ingekomen stukken 
3. Notulen van Algemene Ledenvergadering januari 2015 
4. Jaarverslag seizoen 2014/2015 
5. Verslag kascommissie en benoeming kascommissie 2015/2016 
6. Financieel jaarverslag 2014/2015 en begroting 2015/2016       
vaststellen 
7. Activiteiten 
8. Rondvraag en sluiting officiële gedeelte  
 
Na afloop gratis borrel! 
Laat uw stem horen en kom naar de  Algemene Ledenvergadering. 
Wij rekenen op uw komst. 
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IJsclub Nooitgedacht 60 jaar 

 
Als voorzitter schreef ik vorig jaar als laatste wens in ons clubblad dat ik 
hoopte op schaatsplezier in het Mijzijde park.  Helaas is deze wens op 
natuurijs niet uitgekomen. 
De weersvoorspellingen voor ons schaatsuitje van zaterdag 27  
december 2014 waren te slecht om naar Biddinghuizen te gaan dus ben 
ik op 2e Kerstdag op zoek gegaan naar een overdekte baan.  
Wat bleek: de Vechtse Banen in Utrecht gingen pas om 12.00 open en 
aangezien wij als vertrektijd 9.00 hadden staan, ging dat het niet 
worden. 
Na veel zoeken kwam ik uit op de schaatsbaan in Breda. Al rijdend op 
de A12 deelde ik aan onze deelnemers mede dat wij naar Breda gingen, 
niet wetende dat het daar niet regende maar sneeuwde. We kwamen in 
de file terecht bij Noordeloos. In overleg met de buschauffeur besloten 
we na anderhalf uur stilstaan de vluchtstrook te nemen en alsnog naar 
Utrecht te gaan, waar wij tegen 12 uur aankwamen. Daar is toen nog 
met veel plezier geschaatst.  
Maar als bestuur geven wij de moed niet op en wij willen alle leden  
uitnodigen voor ons schaatsuitje op 28 december 2015 (zie  
aanmeldformulier in het boekje). 
Bij goed weer gaan we naar Flevonice en bij slecht weer zoeken we  
weer naar een goed overdekt alternatief. 
Zoals u bovenaan dit stukje kunt lezen bestaat de ijsclub op 13 februari 
2016 60 jaar.  
Het zou fijn zijn als wij in dit jubileumjaar een mooie vorstperiode krijgen 
en wij dan voor het eerst de Kamerikse Poldertocht kunnen schaatsen. 
Een prachtige schaatstocht van 20 kilometer  door onze Kamerikse  
polders, uitgezet in nauwe samenwerking met IJsclub Juliana van de 
Oudendam. 
 

Ik wens u veel schaatsplezier toe. 
 

André van Leeuwen 
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Het Bestuur 
 

Het bestuur bestaat op dit moment uit 7 personen. Hieronder het overzicht: 
 
 
Naam Functie Telefoon Sinds Verkies- 
    baar 
 
André van Leeuwen voorzitter/KNSB/gewest  15-01-98 2018 
 De Hoeve 15 0348-402305 
Jan Peter v. Zanten penningmeester  27-12-07 Herkiesbaar  
   de Deel 35   0348-500107  
Erna Janmaat secretaris (vervangend), kinderactiviteiten 08-01-09 2017 
 van Teylingenweg 138  0348-402298 
Ingrid  Schippers secretaris    Aftredend 
 
Maarten Verkleij algemeen/K&Z  08-01-04 Aftredend 
 de Hoeve 20 06-21551767 
Radmund Beer algemeen/www/clubblad  08-01-09 2017 
 Schouw 9 0348-411844 
John in den Haak algemeen  08-01-09 2017 
 Verlaat 35 0348-402426 
 
 

Voor alle werkzaamheden 

                     op agrarisch gebied 

De Hoeve 15, 3471 DE    Ka-

merik 

Tel. (0348)402305  

06-55775361 
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Notulen Algemene Ledenvergadering 9 januari 2015 

  

Notulen Algemene Ledenvergadering 9 januari 2015 
Aanwezig: John, André, Maarten, Jan Peter en Erna (allen bestuur), Marcel 
van Bemmel (lid). Afwezig met afmelding: Raddy (bestuurslid), Cees  
Meijers (lid) 
 1. André opent de vergadering en heet ons allen hartelijk welkom en wenst 
ons veel gezondheid en schaatsplezier toe in 2015.  
2. Ingekomen stukken en mededelingen:  Ingrid heeft vanwege privé  
omstandigheden helaas toch moeten afzien van haar bestuursfunctie zij 
was vorig toegetreden tot het bestuur. Het bestuur is nu op zoek naar een  
Secretaris.  Erna heeft aangegeven deze taak tijdelijk te willen vervullen. 
André deelde mede dat dat stroomkasten bij de ijsbaan nu in eigendom zijn 
van de ijsclub en het oranjecomité. De verzekering is via het Oranjecomité 
ondergebracht bij de Onderlinge in Kamerik. De vergunning voor de  
Kamerikse Polder Tocht (KPT) is nog niet helemaal rond.  
Het veiligheidsgedeelte vraagt erg veel aandacht. Echter lijkt het wel de 
goede kant op te gaan.  
Onze ijsclub trekt op met ijsclub Juliana om dit rond te krijgen. 
3. Notulen vorige jaarvergadering worden door de vergadering  
goedgekeurd. 
4. Jaarverslag 2013/2014. Er zijn geen op- of aanmerkingen. 
5. Kascommissie bestaande uit Jan van Duijn en Koos van der Laan  
hebben de stukken gezien en goedgekeurd. Zij hebben de goedkeuring  
schriftelijk bevestigd en ondertekend. Voor volgend jaar is er nog geen  
kascommissie benoemd, zowel Jan als Koos waren niet bij de vergadering 
aanwezig.  
6. Financieel jaarverslag is besproken en we hebben een financieel  
gezonde club. De cijfers zijn besproken door Jan Peter en enkele  
toelichtingen gegeven.  
7.Activiteiten voor komende tijd. We hebben gesproken over een activiteit 
voor jong en oud voor als de club 60 jaar bestaat, dit is 13 feb 2016. Alle 
leden wordt gevraagd om creatief er een mooie dag van te maken. Ook  
tijdens het schaatsuitje van 27-12 is een oproep gedaan voor leuke ideeën. 
Op dit moment wordt gedacht aan skeelerwedstrijdjes in het voorjaar van 
2016 en er wordt gekeken of er een mogelijkheid is om op de ijsbaan op het 
Kerkplein een avond “fluitketelcurling” te organiseren. Goede suggesties 
zijn welkom. Neem dan contact op met Erna schuttersveld@hetnet.nl of Jan 
Peter pzanten@de-heus.nl. 
8. Rondvraag: Er zijn geen vragen. 

mailto:schuttersveld@hetnet.nl
mailto:pzanten@de-heus.nl


6 

 

Het bestuur is op zoek naar 2 nieuwe bestuursleden in verband met 
het  aftreden van Maarten Verkleij en Ingrid Schippers.  

Wie helpt onze club? Vele handen maken licht werk geldt ook voor 
onze werkzaamheden, vooral als we kunnen schaatsen op onze 
ijsbaan of een uitje organiseren. 

Heb je interesse? Neem dan contact op met een bestuurslid of kom 
op onze algemene ledenvergadering 11 februari 2016 in de 
Schulenburch. 

 

Bestuur zoekt nieuwe bestuursleden 
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Schaatsuitje op 28 december 2015 
 
Ook dit jaar organiseert IJsclub Nooitgedacht een schaatsuitje naar  
FlevOnice. Wij nodigen alle leden van harte uit om mee te gaan. 
 De bijdrage hiervoor is € 6,- voor kinderen t/m 12 jaar en voor de anderen  
€ 12,50. Bij slecht weer kan het ook slecht schaatsen zijn bij FlevOnice.  
We zullen dan uitwijken naar een andere ijsbaan en is de bijdrage  € 3,- voor 
kinderen t/m 12 jaar en  € 7,-  voor de anderen.  
De bijdrage dient bij instappen in de bus betaald te worden.   
Alleen leden kunnen mee voor deze bescheiden prijs. 
Er kan dus niet worden geruild met vriendjes of vriendinnetjes.  
Wij verzoeken je om uiterlijk 9.00 uur aanwezig te zijn bij de Elim, zodat we 
tijdig kunnen vertrekken (we wachten niet). We zullen om ongeveer 15.00 uur 
terug zijn in Kamerik. 
Het aantal plaatsen is beperkt, dus geef je snel op. Deelname is op volgorde 
van aanmelden en vol = vol. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ja, ik/wij gaan mee schaatsen op 28 december 2015: 
 

   Naam   Adres   Leeftijd Telefoon 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
Strook uiterlijk 20 december 2015 inleveren bij André van Leeuwen,  
De Hoeve 15 Kamerik.  
Aanmelden per email kan ook bij secretaris@ijsclubnooitgedachtkamerik.nl. 
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ROMIJN 
Hallehuis 1 
KAMERIK 


