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De winter van 2019-2020 was volgens het KNMI uitzonderlijk zacht met veel neerslag. 
Daarmee was deze winter de op één na zachtste winter sinds het begin van de metingen in 
1901, na de winter van 2006-2007. Dit is natuurlijk niet wat wij als NatuurIJsclub willen 
schrijven in het jaarverslag, maar mooier kunnen wij het jammer genoeg niet maken.  
Een aantal dagen lichte (nacht)vorst en eind februari wat sneeuw is het enigste winterse wat 
we kunnen beschrijven over deze winter. 
Helaas dus (alweer) geen ijsactiviteiten die wij als ijsclub konden organiseren.  
 
Onze activiteiten van het afgelopen jaar: 
Op donderdag 12 Maart zijn we met de bovenbouw (groep 5 t/m 8) van de Kinderbrug gaan 
schaatsen op de ijsbaan in Leiden. Dit jaar was de organisatie in handen van IJsclub Oud Ade. 
Onder andere dankzij de inspanningen van vrijwilligers en bestuursleden van beide ijsclubs 
hebben de kinderen een aantal uur heerlijk kunnen schaatsen en was het voor sommige 
kinderen de eerste kennismaking met de kunstijsbaan.  
 
Niet wetende dat dit voorlopig de laatste activiteit zou zijn die georganiseerd kon worden. 
Eind maart ‘sloeg’ Corona ook in ons land toe en werden alle evenementen afgelast.  
Ook de altijd gezellige en goed georganiseerde Poldertocht is afgeblazen.  
Helaas geen ‘Koek en Zopie’ standplaats voor onze ijsclub, zoals voorgaande jaren. 
Hopelijk mogen we weer in september 2021! 
 
In Juni zijn een aantal bestuursleden aan het klussen gegaan bij de schuur waar de  
spullen / machines van de ijsclub staan opgeslagen. De ‘buitenboel’ staat weer mooi in de 
verf en kan weer een aantal jaar mee.  
 
Half september hebben wij als ijsclub weer ons aandeel bij gedragen bij de  
Klusavond voor de IJsbaan Leiden. De IJsbaan kon begin oktober dan ook weer open voor 
alle schaatsrijders. Al was het vanaf eind Oktober een beperkt schaatsaanbod vanwege de 
Corona maatregelen.  
 
Tot zover het verslag van het jaar 2019/ 2020 
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