
IJsclub Rijpwetering 
Notulen Jaarvergadering 15 november 2019 gehouden te Plein 13 in Rijpwetering. 
 
Aanwezig:  
Bestuursleden: John Akerboom , Peter Akerboom, Saskia Wortman, Joke Rotteveel,  
                            Harry van der Star, Judith van Santen.  
Afwezig:             Gerard Ganzevles, Dolf Rotteveel, Alex van der Geest.  
 
                            24 leden volgens de presentielijst. 
 
Opening door de Voorzitter: 
Voorzitter opent de 118e Algemene Leden vergadering van IJsclub Rijpwetering. Tevens een moment 
om de nieuwe voorzitter voor te stellen. John Akerboom zal het voorzitterschap van IJsclub 
Rijpwetering op zich nemen, na goedkeuring van het gehele bestuur.  
 
Ingekomen stukken en mededelingen: 
Secretaris geeft aan dat er geen stukken of mededelingen zijn binnengekomen die van belang zijn 
voor de jaarvergadering. 
 
Verslag notulen vorige jaarvergadering: 
Notulen van de voorgaande jaarvergadering (23 november 2018) worden goedgekeurd. 
 
Verslag jaar 2018-2019 van de secretaris: 
Alweer een jaar voorbij, en alweer een winter zonder ijs. 
Helaas afgelopen winter geen streng winterweer. 
Het was een zachte winter, heb het opgezocht, maar deze winter was goed voor een 9e plek in de top 
10 zachtste winters sinds 1901. 
Het goede nieuws is dat we wel een 11 stedentocht hebben gehad! 
Helaas niet op de schaats, maar al zwemmend.  
We hopen uiteraard weer dat komende winter een strenge winter wordt   
met veel ijs activiteiten. 
 
Onze activiteiten van het afgelopen jaar: 
Op dinsdag 12 Maart zijn we met de bovenbouw (groep 5 t/m 8) van de Kinderbrug gaan schaatsen 
op de ijsbaan in Leiden. Dit jaar waren wij als IJsclub 
aan de beurt om de schaatsochtend te organiseren. Onder andere dankzij de inspanningen van onze 
vaste vrijwilligers, was het een gezellige ochtend! 
 
Zondag 1 September vond weer de jaarlijkse Poldertocht plaats,  
uiteraard  stond de gehele organisatie in het teken van het Liliane Fonds! 

Dit jaar was IJsclub Nieuwe Wetering de organiserende IJsclub.  
Een mooie dag met goed wandelweer,  mooie start en finish locatie, en bijzondere routes. Ook wij 
stonden met onze ‘Koek en Zopie’ op een bijzondere locatie ‘tussen’ de koeien. 
John zal over de poldertocht verder verslag doen tijdens de jaarvergadering.  
 



Half september hebben wij als IJsclub weer ons aandeel bij gedragen bij de  
Klusavond voor de IJsbaan Leiden. De IJsbaan kon begin oktober weer open voor alle schaatsrijders.  
Hoe lang dit nog gaat plaatsvinden op de Vondellaan in Leiden is nog even afwachten. 
Peter zal verslag doen van de ‘stand van zaken’ wat betreft de nieuwe ijsbaan.  
 
Tot zover het verslag van het jaar 2018/ 2019 
 
Verslag jaar 2018-2019 van de Penningmeester: 
Dit jaar waren er geen grote uitgaven in vergelijking met de voorgaande jaren, waarin we diverse 
onderhoudszaken zoals schuur en stempelhokjes hebben aangepakt. 
Wel weer een mooie opbrengst van de Poldertocht, zodat we ook dit jaar weer een extra bijdrage 
van Euro 500,- in de buskosten voor het jeugdschaatsen konden doen aan IJsclub Alkemade.  
De vervoerskosten naar de ijsbanen zijn hoog, op deze manier blijft het voor ouders nog betaalbaar 
en hopen we natuurlijk dat er veel kinderen gaan en blijven schaatsen. Met dat doel organiseren we 
in samenwerking met IJsclub Oud Ade we ook jaarlijks een middag schoolschaatsen voor de kinderen 
van de Kinderbrug. 
 
De nieuw beoogde ijsbaan in Leiden wordt definitief geen 333meter baan, dus de toezegging/ 
reservering voor aankoop van 10 obligaties is komen te vervallen. 
 
De Rabo Fietssponsortocht is vervangen door RaboClubSupport. Hieruit ontvangen we nog een mooi 
bedrag van Euro 395,14,- 
 
Al met al een wat rustig, maar in financieel opzicht positief jaar. 
 
Verslag kascommissie: 
Hans Weenink & Chris Zoetemelk hebben de financiën en verslag 2018-2019 goedgekeurd. 
Aftredend is Hans Weenink, als nieuw lid biedt Leo Janssen zich aan.  
 
Bestuursverkiezing: 
Aftredend 2019: Joke Rotteveel 
Aftredend en herkiesbaar 2019 zijn Saskia Wortman, John Akerboom, Judith van Santen  
Geen bezwaar vanuit de leden voor een nieuw termijn in het bestuur voor de drie bovengenoemde 
bestuursleden.  
 
Afscheid Joke Rotteveel: 
Na 28 jaar bestuurslid te zijn geweest neemt Joke Rotteveel tijdens de jaarvergadering afscheid van 
haar functie als bestuurslid.  
Dennis van der Hoorn ‘huldigt’ Joke namens het District Sassenheim voor haar inzet voor IJsclub 
Rijpwetering. Gelukkig blijft Joke beschikbaar als vrijwilliger voor de IJsclub en kunnen we met de 
komende poldertocht ‘onze koffiekoningin’ weer inzetten! 
 
Polder/wandeltocht Kaag en Braassem.  
Zondag 1 September vond de 10e editie van de Poldertocht plaats, wat onlosmakelijk verbonden 
staat met het goede doel, het Liliane Fonds! 
Organisatie was weer in handen van op één na alle ijsclubs van Kaag en Braassem, Rotary 
Roelofarendsveen en natuurlijk de organisatoren zelf van de Poldertocht. Dit jaar mochten we op 
bezoek komen bij IJsclub Nieuwe Wetering.  



Dit jaar was de start en finish bij de Familie Houdijk in Abbenes. Wij als ijsclub stonden paraat met 
ons Koek & Zopie bij de familie Duivenvoorden in de Aderpolder. Een bijzondere plek ‘tussen’ de 
koeien. Een mooie dag, goed weer en een goede opkomst (2300 deelnemers).  
Dit jaar was de opbrengst Euro 20.500,-.   
Volgend jaar zal IJsclub Rijnsaterwoude de organiserende ijsclub zijn.  
 
Vrijwilligers IJsbaan Leiden gezocht: 
IJsbaan Leiden is op zoek naar vrijwilligers die het leuk vinden om wekelijks een aantal uren de kassa 
wil bemannen. Mocht iemand geïnteresseerd zijn dan kun je dit melden bij de voorzitter. 
 
Voortgang IJsbaan Leiden: 
Dennis van der Hoorn geeft een update over de vorderingen van de nieuwe ijsbaan die gebouwd zal 
gaan worden. Het is definitief geworden dat er geen 333 meter baan zal komen, maar dat een 250 
meter baan het hoogst haalbare is. Helaas, maar toch goed nieuws dat er een nieuwe ijsbaan 
gebouwd gaat worden. De aanbesteding voor de bouw van de ijsbaan, in combinatie met de bouw 
van het zwembad is helaas mislukt. Geen enkele aannemer heeft zich ingeschreven voor de bouw, dit 
komt o.a. door de drukte in de branche, maar ook door een aantal zaken waar de aannemers niet 
enthousiast van werden om in het project te stappen.  
Op dit moment is een architect ingeschakeld voor het uitwerken/ tekenen van het project, hierna 
wordt het project weer aanbesteedt, hopelijk zijn er dan toch aannemers die de bouw van de ijsbaan 
willen gaan bewerkstelligen. Volgens Dennis is er nog steeds de goede hoop dat er in 2022 
geschaatst kan worden op de nieuwe ijsbaan. Tot die tijd moet er geregeld worden dat de bestaande 
ijshal gehuurd kan blijven worden, maar hierin worden geen problemen verwacht.  
 
Rondvraag: 
Geen rondvraag vanuit de leden. 
Wel nodigt John alle leden uit om, zoals ieder jaar, weer de jaarlijkse ‘verkeersbegeleiders cursus’ te 
doen. De behaalde verkeersbegeleiders cursus is helaas maar één jaar geldig.  
De ‘link’ voor deze cursus zal verstuurd worden.  
 
Sluiting: 
Rond 21:00 wordt de vergadering afgesloten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IJsclub Rijpwetering 
Judith van Santen 


