
Jaarverslag 2019-2020 

De winter van 2019-2020 moeten we maar weer snel vergeten, gezien er hooguit een paar 

nachtvorsten zijn geweest en geen mogelijkheid tot het creëren van een ijsvloer. 

In het seizoen 2019-2020, zijn de volgende zaken de revue gepasseerd: 

Simon en Bert zijn op een cursus “meer vrijwilligers in korte tijd” geweest, welke door de 

Gemeente werd gesponsord. Uitkomst uit deze cursus was dat het krijgen van vrijwilligers voor 

een marathon niet mee valt. 

De firma Avitec heeft ons verf geleverd om de randen van de baan wit te verven, zodat het ijs 

minder snel zal beginnen te smelten.  

Er is in het seizoen 2018-2019 wat wijziging in het bestuur geweest, Jacob Hofman is afgetreden 

ivm zijn ziekte, Bert Drent heeft de functie van voorzitter overgenomen. 

Ook zijn er in dat seizoen twee bestuursleden bij gekomen, te weten Freddie Moorlag en Annet 

Schipper. 

Voor het bestuur zijn er jassen aangeschaft met ons logo erop gedrukt door de firma 

Meulenkamp. 

De firma Avitec heeft gezorgd dat we een redelijke maaier hebben gekregen. 

Als klussen zijn er weer veel zaken uitgevoerd; 

Eind november / begin december zijn we druk in de weer geweest om extra verlichting om de 

baan te plaatsen met LED lampen die door onze sponsor zijn geleverd. Hierdoor hebben we een 

veel betere verlichting kunnen realiseren. 

Half Februari zijn er 3 bestuursleden op cursus ijsmeester geweest in Bovensmilde, te weten Luut, 

Simon en Freddie. Alle 3 zijn geslaagd, gefeliciteerd mannen. 

De randen van de baan zijn met het geleverde verf wit geschilderd. 

In het voorjaar 2020 brak de Corona uit, waardoor we genoodzaakt waren wat rustiger aan te 

doen met de klussen. 

Wel hebben we het hekwerk afgewerkt, een draaihek verplaatst ivm een evt marathon, bossen en 

bomen gesnoeid aan het Noorderdiep. 

Om energie te besparen hebben we de spouwmuur van de kantine vol laten spuiten met 

isolatiekorrels. We hebben offertes laten maken voor het vervangen van het dak, maar dat zal 

voorlopig nog moeten wachten. 

Verder is het bestuur druk bezig aan de voorbereiding van een evt marathon, zoals aanvragen 

vergunning, het maken van een draaiboek en een calamiteitenplan. Dit blijkt een omvangrijke 

klus, ivm de heersende corona. 

Helaas hebben we, vanwege Corona, geen extra aandacht kunnen geven aan de vrijwilligers, die ons 

in de afgelopen periode hebben geholpen met een aantal klussen. Dit zal in de komende tijd opgelost 

gaan worden. 

 


