december 2016
De IJsvereniging, een vereniging van vrijwilligers
Verleden, nu en de toekomst
De voorzitter stelde in de jaarvergadering van 25 november dat hij enerzijds
teleurgesteld was in het uitblijven van
een winterperiode met schaatsplezier,
maar toch tevreden was over het afgelopen clubjaar.
De vereniging is actief in schaatsen, hardlopen en skeeleren.
Alle activiteiten kunnen terugkijken op een geslaagd seizoen.
Een gezonde financiële positie en continuïteit in het bestuur en
het aantal vrijwilligers maken de Nootdorp IJsclub een gezonde vereniging. Wij danken u als lid/donateur voor uw vertrouwen in de IJsvereniging. Natuurlijk hopen wij op een ijsperiode
waarin wij u graag verwelkomen. Mocht er dit seizoen geen ijsperiode komen dan zal de Nootdorpse IJsvereniging een activiteit organiseren om de binding met u, als lid, te waarderen.
Wij zien u graag bij één van onze activiteiten of op onze ijsbaan
tijdens een ijsperiode.
U bent van harte welkom en wij danken u voor uw bijdrage. •
•••••••••••••••••••••••••••••••••••
Tijdens de jaarvergadering is een dagelijks bestuur gekozen
om de belangrijke en toegenomen bestuurlijke en financiële
werkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren. Er is gekozen
voor een bestuur met een dubbele bezetting op secretarieel
en financieel vlak.

Het huidige bestuur:
Voorzitter:
1e secretaris:
2e secretaris:
1e penningmeester:
2e penningmeester:

Hans v.d. Sman
Brigitte Nootenboom
Gerard Bouma
Bart Waaijer
Cor Hendriks

Weetjes:
Oudste lid (1925):
Van den Dool
Langste lid (1949):
De Winter
Jongste lid (2016):
Stan v.d. Broek

Nootdorpse IJsclub
Locatie en postadres:
Oudeweg 74,
Nootdorp
E info@nootdorpseijsclub.nl
I www.nootdorpseijsclub.nl

Openingstijden
De Nootdorpse IJsclub beschikt over enkele KNSBgekwalificeerde ijsmeesters,
die instaan voor de kwaliteit
van het ijs en de condities
op de natuur ijsbaan.
De ijsmeesters nemen ook
het besluit of er wel of niet
geschaatst kan worden.
Ga dan ook nooit buiten de
officiële openingstijden het ijs op!
Kijk op onze website naar
de openingstijden van onze
schaatsbaan.

Wij verwelkomen u graag
op onze ijsbaan!
U zult dan weer merken dat we
trots moeten zijn op zo’n
geweldige accommodatie en
groep vrijwilligers!
U en uw kinderen
zullen het geweldig
vinden dat ijsplezier.

www.nootdorpseijsclub.nl

JEUGDACTIVITEITEN
Schaatslessen in het SILVERDOME!
De IJsvereniging is verheugd over het feit dat de deelname aan
het jeugdschaatsen is toegenomen tot zo’n 30 jeugdleden. Samen met de IJsvereniging Zoeterwoude kan daarom op donderdagavond tussen 18.00-19.00 uur de ijsbaan Silverdome worden
afgehuurd voor de trainingen.

Skeeleren
In de zomer kunnen kinderen
en volwassenen skeelerles
krijgen. Leren rollen en remmen in een gezellige sfeer
tijdens zes lessen. De lessen
worden gegeven van mei t/m
juni 2017. Wil jij mee doen,
geef je op via de website.
Let op: Vol=Vol. •

Onze jeugdcoördinator Brigitte Nootenboom is mede verantwoordelijk voor deze toename. Mocht uw kind nog interesse hebben
in ‘leren schaatsen’ neem dan contact op met Brigitte, via info@
nootdorpseijsclub.nl. Zij bekijkt dan of deelname nog mogelijk is
en tegen welke kosten. Hoe meer kinderen we enthousiast kunnen krijgen voor het schaatsen, hoe beter. De enthousiaste en er- • • • • • • • • • • • • • • • •
varen trainers zullen ze daarin begeleiden.
Tijdens het schaatsseizoen zijn er verschillende activiteiten zoals; -elfstedentocht, -tijd rijden,
-onderlinge wedstrijd en het -afsluitende diploma met pannenkoeken eten. Natuurlijk hopen wij
dat de jeugdschaatsers op natuurijs (op onze ijsbaan) het geleerde kunnen tonen. De jeugdschaatsers krijgen voorrang bij deelname van onze skeelerlessen in mei.
Lijkt het je wat, neem dan contact op via info@nootdorpseijsclub.nl. •
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Jeugdhardlopen
Bij de jeugdloop voorafgaande aan de Dobbeloop kunnen wij rekenen op steeds meer deelnemende kinderen. Vandaar dat de groepen zijn opgesplist in twee startmomenten. Kinderen tot 6 jaar starten voor een loop over 750 meter om 10.30 uur. De jeugd vanaf 6 tot
12 jaar starten om 10.45 uur voor een afstand van 1500 meter. Bij
deelname aan minimaal 6 keer jeugdlopen gedurende het seizoen,
wordt een shirt in het vooruitzicht gesteld en zijn er diverse jeugdlopen met een thema; zoals Sinterklaas en ‘Open van Nootdorp’. Het
plezier en enthousiasme straalt er weer elke maand bij de kinderen, ouders en de organisatie
vanaf. Kom ook eens deelnemen met uw kinderen het is de moeite waard! Deelnemen dit seizoen kan altijd, voor meer informatie zie: www.dobbeloop.nl. •

Alle informatie van deze lopen vind je op

www.dobbeloop.nl

VRIJWILLIGERS

Halve van Nootdorp

De IJsclub draait enkel en alleen op vrijwilligers. Dat is al ruim
120 jaar zo en zal niet veranderen.
Gelukkig kunnen we rekenen op een grote groep vrijwilligers,
maar veel handen maken licht werk en continuïteit is belangrijk voor onze vereniging. Als vrijwilliger is het niet noodzakelijk
om persé veel te doen, wekelijks of regulair. Het kan gaan om
hulp bij de ijsbaan tijdens de ijstijd, klein onderhoud, begeleiding bij de Dobbeloop en/of halve marathon, kantinedienst
tot materiaalbeheer of als trainer, begeleider bij één van onze
activiteiten.
Denkt u, ja het lijkt mij wel wat om een steentje bij te dragen bij
deze gezellige actieve vereniging, neem dan vrijblijvend contact op met onze voorzitter of bezoek onze vereniging tijdens
één van de activiteiten en maak kennis met de reeds actieve
vrijwilligers. Het zal u verrassen. U bent van harte welkom. •
•••••••••••••••••••••••••••••••••••

Avondvierdaagse

Open van Nootdorp
Op 28 mei 2017 wordt de
jeugdwedstrijd ‘Open van
Nootdorp’ georganiseerd,
waar de jeugd in verschillende leeftijdscategorieën
strijdt om het officieuze
kampioenschap hardlopen
van Nootdorp!
Houd onze website in de gaten voor meer informatie. •

Ook faciliteren wij de
Nootdorpse Avond4daagse, wat inmiddels ruim
1000 deelnemers vier dagen wandelplezier geeft.
Samen met de organisatie en scholen kunnen wij
spreken van een succes
met een vertrek en aankomst bij de locatie van
de IJsclub. •

Op 25 juni 2017 wordt
de ‘Halve (marathon) van
Nootdorp’ georganiseerd.
De Halve trekt steeds meer
deelnemers naar Nootdorp.
Het afgelopen jaar deden
zo’n 300 lopers mee.
De voorinschrijving is vanaf
medio mei. Raadpleeg onze
site voor meer info en/of
aanmelding. •
••••••••••••••••

Sponsorloop
Net als voorgaande jaren wil
het Bestuur van de Nootdorpse IJsclub ook in 2017
één van de Dobbelopen
uitroepen tot Sponsorloop.
Het gehele inschrijfgeld van
die dag gaat dan naar een
goed doel. In een vorige editie stond de Sponsorloop in
het teken van dolfijntherapie
voor kinderen met een handicap. Een van onze leden
was hierin initiatiefnemer en
het resultaat was hartverwarmend. Belangeloze bijdrage van diverse mensen
maakte alles tot een succes.
Er was aandacht, saamhorigheid en een mooie opbrengst voor dit doel. •

www.nootdorpseijsclub.nl

DE NOOTDORPSE IJSCLUB EEN ACTIEVE VERENIGING
DOOR UITBREIDING VAN HET AANTAL ACTIVITEITEN IS
DE IJSCLUB GEDURENDE HET GEHELE JAAR ACTIEF
De Dobbelopers, de hardloopafdeling van de Nootdorpse IJsclub
mag zich elk jaar op een groeiend aantal leden verheugen. Het jaar wordt opgesplitst in een
tweetal series trainingen. De eerste start in februari en loopt tot juli. De tweede begint in september en loopt tot februari. Voor elk niveau zijn er voldoende trainers en is er een verantwoord
trainingsprogramma. Voor de één is een doel van 5 km hard te lopen voor de ander een marathon. Samen recreatief en gezond te sporten is hierbij het hoofddoel.
Inmiddels zijn de Dobbelopers uitgegroeid tot een club van ruim 200 leden en zo’n 10 loopgroepen met trainers op donderdagavond. Buiten de donderdagavond wordt door diverse groepen
meer getraind voor (gezamenlijke) deelname aan recreatielopen van
5 km tot de hele marathon. Wilt u zich aansluiten bij één van onze
trainingsgroepen kijk voor meer informatie op de site of kom vrijblijvend op donderdagavond langs (wel eerst even melden a.u.b.). •
•••••••••••••••••••••••••••••••

Jaarvergadering 2016

Dobbeloop data 2017:
22 januari

Op 25 november jl. vond de jaarlijkse vergadering
van De Nootdorpse IJsclub plaats. Hierin deed onze
voorzitter verslag over het wel en wee van onze vereniging. Dit jaarverslag kunt u lezen op onze site.
Voor diegenen die niet op de jaarvergadering zijn
geweest, geeft dit verslag een goed beeld waar wij
voor staan. U kunt via onze site reageren en/of nieuwe ideeën aandragen. •

24 september

Laatste Dobbeloop van 2016

22 oktober

Maandag 26 december
(2e kerstdag) a.s. 11.00 uur
Start kinderloop 10.30 uur
Alle informatie van deze lopen vind je op

26 februari
26 maart
23 april
28 mei*
25 juni**

26 november
Zondag 24 december
* Tevens ‘Open van Nootdorp’
** Tevens ‘Halve van Nootdorp’

www.dobbeloop.nl

