NOOTDORPSE IJSCLUB

Jaarverslag 2015 – 2016
Met een dubbel gevoel begin ik aan het jaarverslag van het seizoen 2015 –
2016.
Enerzijds teleurgesteld dat Koning Winter het alweer af heeft laten weten en
anderzijds optimistisch dat wij , zoals uit het financieel overzicht zal blijken,
als vereniging in staat zijn om ook dit jaar met een positief saldo kunnen
afsluiten.
De opzet van de vereniging, die actief is in schaatsen, hardlopen en
skeeleren, maakt dit mogelijk en maakt duidelijk dat deze sporten zeer
afhankelijk van elkaar zijn.
Het beleid van de vereniging is er ook op gericht om deze takken centraal
onder leiding/ verantwoordelijkheid van 1 bestuur te houden om te
voorkomen dat er zich meerdere verenigingen onder een dak gaan vormen.

JEUGDSCHAATSEN
Ondanks dat er geen schaatsen op natuurijs mogelijk is geweest is het aantal
kinderen dat de schaatslessen enorm in aantal toegenomen. Waar wij vorig
jaar nog voor vreesden dat het doek zou vallen is de interesse hiervoor weer
plots toegenomen.
Onder bezielende leiding van Brigitte Notenboom en trainers volgen nu ruim
30 kinderen de lessen, zijn wij de grootste vereniging in de samenwerking en
lijken de schaatslessen voorlopig weer gewaarborgd. Een woord van
waardering is hier zeker op zijn plaats.

NATUURIJS
Waar de belangstelling van het jeugdschaatsen toeneemt loopt het aantal
leden van de ijsclub nu toch wel behoorlijk terug, de lange periode zonder ijs
laat zijn sporen na. Ook al is dit een vertrouwd beeld na een aantal
schaatsloze jaren blijft dit toch wel bijzonder jammer, zeker is wel dat na
een korte winterperiode de schade zich snel herstelt.

SKEELEREN
De belangstelling voor het skeeleren was zo groot dat de lessen van de jeugd
snel volgeboekt waren. Ook het komend seizoen lijkt dit geen probleem
gezien het aantal aanmeldingen nu al voor de training van mei 2016.

HARDLOPEN
De loopafdeling van de club loopt zogezegd lekker en heeft met de
Dobbeloop en Halve Marathon van Nootdorp niet aan populariteit te klagen.
De stijging van het aantal deelnemers zet nog steeds door en is door de
kinderlopen in de toekomst verzekerd van jeugdige belangstelling. Inmiddels
zien wij ook bij de grotere wedstrijden voor de jeugd steeds meer
“Dobbelopertjes” in de prijzen terug en zelfs bij de Marathon van Berlijn was
Mike Teekens , die ook zijn eerste stappen bij de Dobbeloop zette, snelste
Nederlander en hard op weg naar plaatsing voor de Olympische Spelen van
2020.
De loopgroep “de Dobbelopers” heeft met ongeveer 200 lopers ook een
vrijwel volle ledenlijst en het is op de donderdagavonden gezellig druk.
Ook hier blijkt de aantrekkingskracht van de Nootdorpse IJsclub groot en is
onze nog jonge loopgroep eigenlijk al niet meer weg te denken.
Al deze activiteiten zijn onmogelijk te realiseren zonder de inzet van
begeleiders, trainers en andere vrijwilligers waarvoor het bestuur deze
mensen ook bijzonder dankbaar is.
Het afgelopen jaar is er het een en ander geïnvesteerd in het aangezicht van
het gebouw, naast een nieuw logo en banken op het terras zijn er ook {mede
dankzij Autobedrijf Steeneveld} nieuwe kantelbare vlaggenmasten bij de
ingang geplaatst.
Tevens is er een nieuw finishdoek ontworpen om het aangezicht bij de finish
van de Dobbeloop/Halve van Nootdorp te verfraaien.
De aanleg van de gewilde krabbelbaan staat helaas nog steeds op een heel
laag pitje maar de komende veranderingen in het beheer van het
Dobbeplasgebied zouden hier misschien wel eens positief op kunnen
werken. Hierover in de vergadering meer.

Bestuurlijk is er het afgelopen jaar ook veel gebrainstormd om efficiënter te
handelen.
Het papierwerk wordt steeds omvattender, de geldstroom een veelvoud van
het verleden en de contacten met vrijwilligers staan niet in verhouding met
voorheen.
De opzet van het bestuur komt er eigenlijk op neer de juiste bestuurders/
vrijwilligers op de juiste plaatsen te zetten en geen verwachtingen te vragen
die niet of moeilijk gerealiseerd kunnen worden. Daarnaast gaat dit bestuur
in nauwe samenwerking met de vrijwilligers de vereniging aansturen.
Hierover meer in de v ergadering.
Kortom is er genoeg stof voor deze vergadering en hoop ik dat wij hier op
een prettige manier en met respect voor ieder gezamenlijk tot een goede
oplossing komen.
De Nootdorpse IJsclub staat door de jaren heen bekend als een sociale en
gezellige vereniging die door de jaren heen misschien wel eens een
groeistuipje heeft vertoond maar voor ieder altijd die fijne club moet blijven.
Die uitdaging is er nu voor ons in deze vergadering en wil ik ieder bij
voorbaat dankzeggen voor de aanwezigheid, een vruchtbare vergadering
toewensen en u volgend jaar weer in goede gezondheid terugzien.

DE VOORZITTER,
Hans van der Sman.

