IJsclub Loosdrecht

Seizoen 2019-2020

1

2

IJsclub Loosdrecht

Seizoen 2019 - 2020
Beste donateurs en leden van onze ijsclub,
Het jaar is weer voorbij gevlogen besef ik op
het moment dat ik dit stukje schrijf.
Ik had graag willen schrijven dat we een fantastische ijsperiode op de Lange Akker achter
de rug hebben, maar helaas is het ook dit jaar
weer niet gelukt.
Op enig moment hadden we wel een mooie
dichte ijsvloer maar was de dikte ontoereikend
om echt open te kunnen. Neemt niet weg dat
we ook voor het aankomende seizoen er weer
voor zorgen, dat als de vorst toeslaat en een
echte winterperiode zich aandient, we u kunnen verwelkomen op een nette uitgemaaide
en verzorgde baan. En dat alle materialen er
weer tip top bijstaan.
Even een terugblik op het afgelopen seizoen, het is wel een klein beetje winter geweest.
Donderdag 17 januari vriest het ’s nachts een graadje of 5 á 6.
Maar als er vorst is komen ook de zwanen weer, daarom maar wacht lopen om onze zwanen
vrienden te vragen of ze ergens anders willen gaan slapen.
Zaterdag 19 januari is de baan bijna dicht en gaan de afsluiters in de baan om het water op
peil te houden, de voorspellingen zijn; temperaturen tot ver na het weekend ruim onder het
vriespunt.
Maandag 21 januari is de baan volledig dicht, met een ijsdikte van 3 á 3,5 cm ziet het er goed
uit voor de komende nachten.
Maar helaas gaat het die dinsdag sneeuwen en ondanks dat het ’s nachts nog een graadje of
5 vriest is er geen aangroei meer van de ijsvloer.
Woensdag en donderdag vriest het nog licht maar niet voldoende om de ijzers onder te
binden.
In de regio wordt wel door wat waaghalzen geschaatst maar dat resulteerde in even zoveel
natte pakken. De ijsbanen in de omgeving blijven ook allemaal gesloten.
Vrijdag 25 januari krijgen we dooi en regen en voorspellen de weermannen code oranje met
ijzel en gladheid voor het noorden, de marathon in Noord Laren lukt nog net maar het is
daarna gelijk ook over met de schaatspret.
Gelukkig konden we, zoals altijd, wel terecht op ijsbaan de Vechtse Banen in Utrecht.
Onze jeugdschaatsers en de leden van de trainingsgroep hebben ook nu alweer de nodige
lessen en trainingsuren achter de rug, met verdienstelijke resultaten, maar daar leest u verderop in het boekje meer over.
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We geven het niet op en blijven met zijn allen nog steeds enthousiast aan de gang in alle
disciplines.
En zo gauw het winterweer toeslaat hoop ik u echt allen te kunnen verwelkomen op de Lange Akker en ……..als dat niet lukt, schroom dan niet om eens langs te komen bij de diverse
activiteiten van onze jeugdschaatsers en trainingsgroep leden.
Ik hoop u allen te zien op de Algemene Ledenvergadering op vrijdag 6 december a.s. Tot dan!
Met sportieve groet, Willem van de Meent
Voorzitter

4

IJsclub Loosdrecht

Seizoen 2019-2020

UITNODIGING
Tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering op
VRIJDAG 6 DECEMBER 2019
AANVANG 20.00 UUR
De vergadering zal gehouden worden in de kantine van SV Loosdrecht, Rading 194 te
Loosdrecht
AGENDA
1. Opening voorzitter
2. Notulen van de vorige jaarvergadering d.d. 7-12-2018
3. Financieel verslag door Ferdinand Mol en begroting komend seizoen.
4. Verslag jeugdschaatsen (JSL)
5. Verslag trainingsgroep (TGL)
6. Pauze
7. Introductie VCP
8. Bestuursverkiezing; bestuursleden Erwin Lauppe, Frans Eldering, Bianca de Graaﬀ
en voorzitter Willem van de Meent zijn aftredend.
Zij zijn herkiesbaar en bereid een volgende periode in het bestuur te blijven.
Tegenkandidaten kunnen zich melden tot een half uur voor aanvang vergadering
bij de voorzitter.
9. Rondvraag
10. Verloting
11. Sluiting
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Bestuur van IJsclub Loosdrecht www.ijsclubloosdrecht.nl
Voorzitter;

W. van de Meent
06-22796881

Beukenlaan 38
1231 BX Loosdrecht
willem.marijkevdmeent@online.nl

Secretaris;

H.M. de Man-van Heest Jol 24
035-5824696
hdeman@zonnet.nl

1231 TS Loosdrecht

Penningmeester;

J.W. de Lange
035-5826990

Lindelaan 42
janwdl@gmail.com

1231 CM Loosdrecht

Bestuursleden;

F.J. Eldering
E.W. Lauppe
B. de Graaf-Kreuning
R.M. Lodder
J.J. Veraar

Rembrandtlaan 36
Rembrandtlaan 27
Lijsterbeslaan 41
Godelindelaan 21
Jol 23

1231 AD Loosdrecht
1231 AB Loosdrecht
1231 XV Loosdrecht
1231 VZ Loosdrecht
1231 TR Loosdrecht

Ledenadministratie; J.J. Veraar
Jol 23
1231 TR Loosdrecht
leden@ijsclubloosdrecht.nl
Adreswijziging, aan- en afmeldingen alleen schriftelijk doorgeven.
Website;

www.ijsclubloosdrecht.nl (voor actuele informatie tijdens de ijsperiode)

Vertrouwens Contactpersoon (VCP);
Wilma Hennipman , 06-25234104 vcp@ijsclubloosdrecht.nl
Baancommissarissen IJsbaan de Lange Akker
G.G. van de Bunt Nieuw Loosdrechtsedijk 133
A. Geurtsen
Jol 19
J.G. van Gelder Industrieweg 6
R. Hoofdman
van Mijndenlaan 18
R.M. Lodder
Godelindelaan 21
H. van de Meent Beukenlaan 38
J. van de Meent Egelshoek 9a
D. Pieper
Looydijk 18
J. Veraar
Nootweg 18
Jac. van Vulpen Nieuw. Loosdrechtsedijk 149
M.G. de Wild
van Dorenwerdestraat 14,
H.J. v.d. Wilt
Nieuw Loosdrechtsedijk 184A,
E. van Zijtveld
Oud Loosdrechtsedijk 35,
Ereleden;

1231 KR Loosdrecht
1231 TR Loosdrecht
1231 KH Loosdrecht
1231 XC Loosdrecht
1231 VZ Loosdrecht
1231 BX Loosdrecht
1213 RD Hilversum
3612 BG Tienhoven
1231 CT Loosdrecht
1231 KR Loosdrecht
1231 VL Loosdrecht
1231 LD Loosdrecht
1231 LP Loosdrecht

A. Wendt, G. Rozendaal, J. van der Wilt, J. Veraar
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Jeugdschaatsen Loosdrecht (JSL)
Voorzitter;
F.J. Eldering, 035-5827567/ 06-53739713
info@jeugdschaatsenloosdrecht.nl
Secretariaat;

B. de Graaf-Kreuning, 06-15608600,
ledenadmin@jeugdschaatsenloosdrecht.nl

Trainings Groep Loosdrecht (TGL)
Voorzitter;
E.W. Lauppe, 035-5827552, lauppe@kpnmail.nl
Secretariaat;

K. Gerritsen-Stevens, 035-5821782, tgloosdrechtsecretariaat@gmail.com

Notulen algemene ledenvergadering IJsclub Loosdrecht
7 december 2018. Aanwezig 45 leden waaronder ereleden A. Wendt, J.Veraar, H.J. van de Wilt.
1. Opening
Voorzitter Willem van de Meent opent deze 137e jaarvergadering van IJsclub Loosdrecht met
een hartelijk welkom aan iedereen en speciaal aan de aanwezige ereleden.
Voorzitter geeft in het kort een verslag van de stand van zaken betreﬀende het contact met de
Gemeente Wijdemeren en Natuurmonumenten inzake wijziging van het bestemmingsplan en
het aanpassen van de ijsbaan. Over het contact met de Gemeente kunnen we kort zijn, daar is
nog niets veranderd, iedere keer als we bellen wordt onze vraag vooruit geschoven en moeten
we over een half jaar maar terug bellen.
Dus we kunnen nog steeds niet verder.
Met Natuurmonumenten is wel contact geweest maar daar kunnen we ook nog niet verder!
De ecoloog van Natuurmonumenten heeft ontdekt dat er in het water een heel hoog aantal
soorten macrofauna (108) voorkomt met ook een aantal heel bijzondere soorten.
Ze willen nu eerst onderzoek doen waarom deze beestjes hier zitten en wat de gevolgen zijn als
er een dijk in het midden van de baan wordt gelegd.
IJsclub Loosdrecht is lid van “de Ster” waaronder het gebied van de ijsbaan valt en hun bioloog
gaat ook kijken hoe we e.e.a. kunnen oplossen.
2. Notulen vergadering 1-12-2017
Deze worden zonder op- en of aanmerkingen goedgekeurd.
Waarna de voorzitter Erma bedankt voor de correcte weergave.
3. Ingekomen stukken
Geen bijzonderheden
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4. Verslag penningmeester en begroting
Ferdinand Mol van FJM Belastingadviseurs heeft de balans, de staat van baten en lasten en de
verantwoording van het bestuur over het seizoen 2017 -2018 onderzocht.
De cijfers staan in het boekje maar hij geeft nog even een korte toelichting hierop.
De afzonderlijke onderdelen van de ijsclub (TGL, JSL en de Lange Akker) houden hun eigen
ﬁnanciële administratie bij en de kwaliteit hiervan is ten opzichte van vorig jaar weer verbeterd.
Hij bedankt de drie penningmeesters dan ook voor hun correcte aanlevering.
Bij JSL is de opmerking van vorig jaar ter harte genomen en het relatief grote kassaldo is terug
gebracht naar een bedrag dat passend is bij het aantal kastransacties.
In de exploitatiecijfers van de TGL vallen de posten ‘bijdrage activiteiten’ en ‘kosten trainingskamp’ op. Deze bedragen zijn aanzienlijk hoger dan in voorgaande jaren. De reden hiervan is
gelegen in het door de TGL georganiseerde trainingskamp in Inzell. De kosten die hiermee
gemoeid zijn, zijn aanzienlijk hoger dan de trainingskampen die in voorgaande jaren zijn georganiseerd. De kosten zijn echter geheel voldaan door de leden die deel hebben genomen aan
het trainingskamp, waardoor de lasten voor de vereniging nihil zijn geweest.
Nadat er door de aanwezigen geen vragen over bovenstaande uitleg zijn gesteld stelt Ferdinand vast dat de ﬁnanciën van de club goed worden beheerd en dat IJsclub Loosdrecht meer
dan gezond is. Hij stelt daarom de leden voor het bestuur voor haar gevoerde ﬁnanciële beleid
decharge te verlenen. Voorzitter bedankt hierna Ferdinand voor het verslag.
5. Verslag Jeugdschaatsen
Er zijn geen bijzonderheden bij het jeugdschaatsen, er staat een verslag in het ledenboekje.
Het loopt lekker allemaal. De bussen zitten weer vol.
Er zijn dit jaar helmen aangeschaft voor alle jeugdschaatsers en de begeleiders.
Een helm is mee genomen ter bezichtiging.
6. Verslag Trainingsgroep
Erwin Lauppe (voorzitter van TGL) geeft in het kort een verslag van afgelopen jaar.
De meeste informatie staat al in het boekje maar er zijn nog wat aanvullingen.
Het leden aantal blijft stabiel, er zijn vier leden een trainersopleiding gestart.
Verder zijn er sponsoren gevonden (Aannemersbedrijf Hennipman, Garage Lamme, Ferroﬁx,
de Bike shop en het Knippandje) om nieuwe ﬁetskleding aan te schaﬀen.
De Bike shop gaat deze kleding leveren.
Co Pos vraagt hoe het nu staat met de ﬁnanciële situatie van de baan in Utrecht dit n.a.v. het
verhaal van vorig jaar,
Erwin deelt mee dat de problemen met de Vechtsebanen nog steeds niet zijn opgelost, er kan
geschaatst worden maar het is ieder jaar weer afwachten hoe het nieuwe jaar verloopt.
Het Gewest NH-U houdt op te bestaan en daarom is de Baanvereniging Utrecht opgericht,
Frans Eldering vertegenwoordigd Loosdrecht in het bestuur.
7. Pauze
Deze slaan we over.
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8. Bestuursverkiezing
Secretaris Erma de Man is aftredend maar heeft zich weer herkiesbaar gesteld.
Er zijn geen tegenkandidaten aangemeld en dus aanvaard Erma haar bestuursfunctie voor de
komende drie jaar.
9. Rondvraag
Eén van de aanwezigen vraagt of IJsclub al bezig is met de toekomst over het opwarmen van
de aarde. Hij vermoed dat door de afname van ijswinters het leden aantal terug gaat lopen en
wat gaat de IJsclub hieraan doen. Zijn er alternatieven.
Voorzitter merkt op dat het allemaal nog koﬃedik kijken is, niemand weet wat de toekomst
brengt. Voor alsnog maken we ons nog geen zorgen. De afgelopen jaren heeft het nog steeds
gevroren en er zijn dit jaar al zoveel records gebroken qua warmte, droogte e.d. waarom zou
geen record komen van de koudste winter.
Henk Jan van de Bunt vraagt waarom er wel geschaatst kon worden op de Vuntus en in de
polders en waarom niet op de ijsbaan. Wat is er mis met de baan, te diep, verkeerde plaats?
Kunnen we iets aan doen om te zorgen dat we volgende keer wel kunnen schaatsen.
Voorzitter merkt op dat de baancommissarissen altijd alles proberen om de baan open te krijgen maar we blijven afhankelijk van de natuur.
Vanuit de zaal worden wat opties aangedragen om het ijs / de baan te verbeteren…....maar er
wordt altijd alles aan gedaan met de mogelijkheden die we hebben.
Maar daarom willen we de baan ook aanpassen.
Karin Gerritsen deelt mee dat de Trainings Groep op zaterdag 2 februari 2019 om 20.15 uur
haar jaarlijkse Clubkampioenschappen houdt.
Ze nodigt de aanwezigen uit om hierbij aanwezig te zijn. Toegang is gratis.
Co Pos vraagt of we, nu er nog geen overeenstemming met de Gemeente en Natuurmonumenten is, voorbereid zijn op een ijswinter. Dat zijn we, alle voorbereidingen zijn alweer getroﬀen. Er wordt alleen in de kerstweek nog getest welke verlichting we gaan gebruiken als de
baan open gaat.
10. Verloting
10 leden gaan weer met een leuke prijs naar huis.
11. Sluiting
De Lange Akker krijgt er een baancommissaris bij, Jos van Gelder heeft zich aangemeld en
wordt deze avond welkom geheten bij de club.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 21.15 uur de vergadering en bedankt de
leden en belangstellenden voor hun aanwezigheid.
En de wens blijft hetzelfde als voorgaande jaren…..tot ziens op het ijs!
Notuliste: Erma de Man (secretaris)
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OPROEP van de LEDENADMINISTRATIE
Wij vragen uw medewerking om uw gegevens te controleren uit de brief/mail die u begin
november heeft ontvangen.
Wij hebben uw juiste gegevens nodig □ uw Adres
□ m/v [man / vrouw ]
□ Geboortedatum [ DAG ] [MAAND] [JAAR]
□ en uw Emailadres hebben wij echt nodig !!
□ telefoon nummer:
Volgend jaar kunnen we dan nog meer leden via Email bereiken voor de contributie betaling hetgeen een enorme ﬁnanciële besparing oplevert. Bij voorkeur gebruikt u het inschrijf
formulier dat op onze website staat www.ijsclubloosdrecht.nl of u corrigeert de gegevens
op het ontvangen formulier (liefst in een kleurtje) en stuurt dat per mail naar ons toe naar
leden@ijsclubloosdrecht.nl of per post t.a.v. Ledenadministratie IJsclub Loosdrecht,
Jol 23, 1231 TR Loosdrecht
Heeft u dit seizoen nog niet betaald en bent u de brief of het mailtje kwijt. Maakt u dan € 11,-per betalend lid op uw adres (boven de 17 jaar) naar: NL 07 INGB 0003 1864 41 t.n.v. IJsclub
Loosdrecht Vermeld altijd: uw ledennummers zie adressticker ( = LA XXXX )
of in ieder geval uw Postcode + huisnummer wanneer u uw lidnummer(s) niet meer weet

OUD LOOSDRECHTSEDIJK 35 - 1231 LP LOOSDRECHT
TEL. 06-549 32 240 - WWW.EVERTS-GWW.NL - INFO@EVERTS-GWW.NL
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BALANS PER 31 MEI 2019 VAN “IJSCLUB LOOSDRECHT”
ACTIVA
Materiële vaste activa
Kleding JSL
Thermopakken en jacks JSL
Liquide Middelen
Kas en banktegoed JSL
Kas en banktegoed TGL
Kas en banktegoed IJsclub
Totaal Activa
PASSIVA
Kapitaal
Kapitaal IJsclub Loosdrecht
Reserve extra inkomsten baangeld

Kapitaal Jeugdschaatsen Loosdrecht
Kapitaal Trainingsgroep Loosdrecht
Totaal Passiva

2018/2019
€
1.718
1.718

2017/2018
€
2.249
2.249

21.744
13.237
39.988
74.969
76.687

17.287
11.107
42.933
71.327
73.576

2018/2019
€
32.488
7.500
39.988

2017/2018
€
35.435
7.500
42.935

23.462
13.237

19.535
11.106

76.687

73.576

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2018/2019 VAN “IJSCLUB LOOSDRECHT”
STAAT VAN BATEN EN LASTEN
Baten
Contributies
Overige inkomsten

2018/2019
€
9.343
1.922
11.265

2017/2018
€
8.171
1.354
9.525

1.953
1.306
1.823
9.130
14.212

848
1.345
1.189
4.712
8.094

Resultaat IJsclub Loosdrecht
Resultaat Jeugdschaatsen Loosdrecht
Resultaat Trainingsgroep Loosdrecht

-2.947
3.927
2.131

1.431
-2.242
1.890

Totaal resultaat IJsclub Loosdrecht

3.111

1.079

Lasten
Contributie / afdracht KNSB
Energiekosten
Onderhoud Machines
Overige kosten
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BEGROTING 2019/2020
VAN “IJSCLUB LOOSDRECHT”
BEGROTING 2019/2020
Baten
Contributies
Overige inkomsten

2019/2020
€
9.000
1.500
10.500

Lasten
Contributie / afdracht KNSB
Energiekosten
Onderhoud Machines
Overige kosten

2.000
1.500
2.000
5.000
10.500

Resultaat IJsclub Loosdrecht

-

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2018/2019
VAN “IJSCLUB LOOSDRECHT”
TOELICHTING 2018/2019
Overige inkomsten
Opbrengst clubblad
Rabobank Clubactie
Ontvangen rente
Overige kosten
Kosten clubblad
Drukwerk / porto / kantoorbenodigdheden
Verzekeringen
Huur ijsbaan
Vergaderkosten
BBQ vrijwilligers
Jassen baancommissarissen
Bijdrage opleiding trainers TGL
Overige kosten
Bankkosten

2018/2019
€
1.273
645
3
1.354
1.182
211
605
174
327
722
3.235
2.218
326
130
9.130
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EXPLOITATIEOVERZICHT 2018/2019
VAN “JEUGDSCHAATSEN LOOSDRECHT”
EXPLOITATIEOVERZICHT
Baten
Contributies JSL
Contributie TSL
Subsidie Gemeente
Sponsoring
Overige inkomsten
Lasten
Contributie / afdracht Gewest Utrecht
Kosten busvervoer
Kosten vrijwilligers
Kosten kleding / helmen / schaatstassen
Afschrijving kleding
Overige kosten

Totaal resultaat Jeugdschaatsen Loosdrecht

2018/2019
€
27.392
1.783
3.932
5.300
1.012
39.618

2017/2018
€
27.187
2.450
2.522
2.560
554
35.273

14.495
8.667
2.218
7.186
531
2.395
35.691

16.010
9.238
2.204
2.611
3.964
3.488
37.515

3.927

-2.242

BEGROTING 2019/2020
VAN “JEUGDSCHAATSEN LOOSDRECHT”
BEGROTING 2019/2020
Baten
Contributies JSL
Contributie TSL
Subsidie Gemeente
Sponsoring
Overige inkomsten
Lasten
Contributie / afdracht Gewest Utrecht
Geïnde contributie IJsclub Loosdrecht
Kosten busvervoer
Kosten vrijwilligers
Kosten kleding
Afschrijving kleding
Overige kosten

Resultaat Jeugdschaatsen Loosdrecht

2018/2019
€
25.000
1.500
2.500
1.000
500
30.500
14.000
9.000
2.500
2.000
530
2.470
30.500
-
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2018/2019
VAN “JEUGDSCHAATSEN LOOSDRECHT”
TOELICHTING 2018/2019
Sponsoring
Het AnkerSt. Behoud Belang Loosdrecht
IJLP

2018/2019
€
5.000
300
5.300

Overige kosten
Kosten introductiemiddag
Kosten diploma uitreiking
Snoep bus / Onkosten Sint
Foto’s jeugdleden
Kosten website
Overige kosten
Bankkosten

249
580
481
246
168
485
186
2.395

EXPLOITATIEOVERZICHT 2018/2019
VAN “TRAININGSGROEP LOOSDRECHT”
EXPLOITATIEOVERZICHT
Baten
Abonnementen / Licenties KNSB
Contributie
Bijdrage activiteiten
Subsidies
Sponsoring
Overige inkomsten
Lasten
Contributie / afdracht Gewest Utrecht
Geïnde contributie IJsclub Loosdrecht
Kosten clubkampioenschap
Kosten kleding
Kosten Trainingskampen / activiteiten
Overige kosten

Totaal resultaat Trainingsgroep Loosdrecht

2018/2019
€
8.868
3.030
5.746
638
4.477
22.759

2017/2018
€
7.481
2.670
14.316
1.254
761
1.962
28.444

8.915
396
1.593
130
6.364
3.230
20.628

7.608
330
1.376
451
14.500
2.289
26.554

2.131

1.890

18

IJsclub Loosdrecht

IJsclub Loosdrecht

BEGROTING 2019/2020
VAN “TRAININGSGROEP LOOSDRECHT”
BEGROTING 2019/2020
Baten
Abonnementen / Licenties KNSB
Contributie
Bijdrage activiteiten
Subsidie Gemeente
Sponsoring
Overige inkomsten

2019/2020
€
8.000
2.500
6.500
650
1.500
19.150

Lasten
Contributie / afdracht Gewest Utrecht
Geïnde contributie IJsclub Loosdrecht
Kosten clubkampioenschap
Kosten kleding
Kosten Trainingskampen / activiteiten
Overige kosten

8.000
1.750
250
6.500
2.650
19.150

Resultaat Trainingsgroep Loosdrecht

-

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2018/2019
VAN “TRAININGSGROEP LOOSDRECHT”
TOELICHTING 2018/2019
Overige inkomsten
Ontvangen borg
Kleding Huur
Bijdrage opleiding trainers
Verkoop kleding
Contributie IJsclub
Ontvangen rente
Overige kosten
Terugbetaalde borg
Reiskosten trainers
Opleiding trainers
Overige kosten
Bankkosten

2018/2019
€
150
1.200
2.218
534
374
1
4.477
130
585
2.178
255
82
3.230
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Verslag van de Trainingsgroep
seizoen 2018-2019
Hierbij een kleine terugblik op het seizoen
2018-2019 van de TGL.

Het seizoen begon met een warme September maand in 2018.
De zomer was de voorbode voor een pittig winter seizoen, waarbij er een grote ﬂexibiliteit
van de trainers gevraagd werd. Na het afscheid van René bleven we zonder gediplomeerde
TR3-trainers. Gelukkig wilden vier van onze wedstrijdrijders, Annemee, Janneke, Marjolein en
Martijn, de opleiding Schaatstrainer-coach Niveau 3 gaan volgen. IJsclub Loosdrecht heeft
bijgedragen aan de kosten van deze opleiding.
De cursus werd gegeven in Utrecht en had een tijdsduur, inclusief stages, van 6 maanden. De
opleiding werd afgelopen voorjaar met succes afgerond waardoor wij 4 nieuwe TR3 trainers
konden verwelkomen voor onze vereniging, een fantastische mijlpaal. Gefeliciteerd Annemee, Janneke, Marjolein en Martijn. Wij hopen nog jaren van jullie opgedane kennis en kunde
gebruik te mogen maken!
Omdat de cursus vnl op zaterdag plaatsvond, moesten we veel met inval trainers werken
waarbij sommigen zelfs hun eigen trainingen opoﬀerden. Maar ondanks het gepuzzel, maakten onze jeugd ﬂinke stappen die bij sommigen zelfs leidde tot het toetreden van de diverse
selecties in Utrecht.
De TGL was vorig seizoen (17-18) begonnen een talentgroepje te ondersteunen bij de JSL.
Hieruit kreeg de TGL aanmeldingen binnen van een leuke en grote groep JSL rijders die wedstrijden wilden gaan rijden. We verwelkomden vorig seizoen Daniel, Isa, Maud, Mats, Joanna
en Katja. En dit seizoen Persia, Bink, Olaf en Lennart. Ook dit seizoen willen we de ondersteuning bij JSL voortzetten dmv een maandelijkse training van één van onze nieuwbakken
trainers.
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Marjolein en Olof hadden vorig seizoen nog geen startplek bij de Holland Cups, maar wisten
toch nog startplekken te veroveren door mee te doen aan de Dutch Classics in Nijmegen, de
eerste oﬃciële wedstrijd van het seizoen. Op de IJsbaan met rondjes van 333 meter, lukte
Olof het om startplekken op de 500, 1000 en 1500 meter te bemachtigen en Marjolein op de
1500 meter.
Emma, Isa en Lucas zijn vanwege hun
goede resultaten van het vorige seizoen
gevraagd om bij Skate United mee te
gaan trainen. De resultaten werden al
snel zichtbaar in een ﬂink aantal Pr’s en
clubrecords. Ook op de marathons liet
Emma zich zeker niet onbetuigd (zelfs
enkele overwinningen). Voor de TGL
Clubrecords: zie onze website TGLoosdrecht.nl
Teamsprint tijdens Cluppiebokaal
In December 2018 rijden Martijn en Marjolein het Nederlandse Studenten Kampioenschap
Afstanden in Groningen. Martijn wordt 4e op de 500 meter en Marjolein mag zich Nederlands
Studenten Kampioen op de 500 en 1500 meter noemen. Ook in December wordt de Utrechts
City Bokaal gereden. Bij deze Holland Cup zijn plaatsen te veroveren voor het NK Sprint in
Januari. Olof en Marjolein wagen hier hun kans en Olof plaatst zich als 1e reserve voor het NK
Sprint in Thialf.
Naast Nederlands Studenten Kampioen op de 500 en 1500 werd Marjolein in Januari ook
nog Nederlands Studenten Kampioen Sprint. Janneke en Sophie gingen als voorrijders van
DuoSport mee naar de Weissensee en reden daar de 200 km helemaal uit.
Olof krijgt op het laatste moment te horen dat hij mag starten op het NK Sprint. Hij rijdt in
Thialf zijn snelste tijden tot nu toe: 36,59 op de 500 meter en 1.11.66 op de 1000 meter.
Op 2 Februari heeft de TGL zijn traditionele Clubkampioenschappen gereden. Altijd weer een
leuk evenement, dit jaar zonder een andere club erbij. Mooie resultaten en een gezellige
teamsprint. Olof en Marjolein worden de clubkampioenen van seizoen 2018-2019.
De TGL was goed vertegenwoordigd op de jaarlijkse Baankampioenschappen van Utrecht.
Maar liefst 10 rijders van verschillende categorieën deden er mee. Er werden mooie 1e, 2e en
3e prijzen binnen gehaald.
Onze marathon specialist Myrthe was succesvol in het Zesbanen Toernooi en werd uiteindelijk als 10e geklasseerd. Komend seizoen start ze de Marathons met een Belofte status.
Als toetje van het seizoen reed Marjolein in Maart nog een baanrecord in Utrecht op de
10.000 meter.
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Aan het einde van het seizoen strijden de clubs van Utrecht nog om de “Cluppie Bokaal”. Per
categorie binden zowel jongens als meisjes de strijd aan met rijders van de andere verenigingen. Toen alle punten geteld waren, kwam de TGL als winnaar uit de bus.

TGL Winnaar Cluppie Bokaal 2018-2019
De laatste wedstrijd van het seizoen was de recordwedstrijd in Heereveen waar de rijders van de TGL
in totaal met 27 Pr’s weer naar huis gingen.
Dit winterseizoen werden er in totaal 16 clubrecords, 1 baanrecord op Utrecht en vele Pr’s gereden.
Pastel Riemersma was de grootste grossier in Pr’s.
Zij reed er 20 en dus mocht zij de PR beker in ontvangst nemen.
Dit seizoen zijn Esther en Mark opgenomen in de
Skate United ploeg, waar ook Isa, Emma, Lucas,
Marjolein en Martijn al actief zijn. Pastel zit bij de
C-selectie van de IJsbaan (SAU). Olof is terug bij z’n
oude team Loon (Salaris Software).

Afsluiting IJstrainingen
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April 2019
IJsclub Loosdrecht ontvangt nieuwe wielrenkleding beschikbaar gesteld door onze sponsoren. Wij bedanken hiervoor: Vakgarage Lamme, Aannemersbedrijf Fa. Hennipman &
Zn, Het Knippandje, FerroTech en Bikeshop Loosdrecht.Deze kwaliteits kledingset is nog
steeds voor iedereen aan te schaﬀen bij de Bikeshop Loosdrecht.

Kleding presentatie voor onze sponsoren
Begin Mei 2019 zijn de zomer trainingen weer gestart. Op maandag skeeleren (in-line skaten)
bij Blikkenburg in Zeist. Op woensdag de bostraining en de vrijdag de wielrentraining voor
de leden vanaf 14 jaar.

Velomediane 2019, een fantastische ﬁetsdag
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Eind Augustus 2019, de vakanties zijn alweer achter de rug, tijd voor de oudere TGL ﬁetsers
om aan het ﬁetskamp in België mee te doen. Na jaren in het centrum van La Roche te hebben
gebivakeerd, zijn wij nu uitgeweken naar het circa 10km verderop gelegen dorpje Dochamps.
Een uitstekend verzorgde locatie, die het ongemak van de afstand ruimschoots goedmaakt.
Op vrijdag werd er al een tochtje van 45km gereden om te wennen aan de steile klimmetjes.
Op zaterdag was het tijd voor de Velomediane (170km) of de petit kriek (95km). Zondags nog
een pittig rondje uitrijden en daarna weer richting huis.
Begin September 2019, was het precies 25 jaar geleden dat er voor het eerst wedstrijd abonnementen werden afgenomen door de Trainingsgroep van de IJsclub Loosdrecht.
Dus tijd voor een leuk feestje. Op de prachtige locatie van de GWV “De Vrijbuiter werd een 7
kamp georganiseerd voor de leden.

De puzzel bleek moeilijker dan vooraf gedacht...

Oude planken race

De teams werden door de feestcommissie ingedeeld en er werd fanatiek gestreden om de
eer. Onderdelen als schaatskleding omkleedwedstrijd, een bal behendigheidsspel, skilopen,
puzzel, quiz en zaklopen werden door iedereen fanatiek aangepakt. Een waar festijn waarbij
de oude planken race als afsluiter iedereen een nat (zwem)pak bezorgde.
De feestelijkheden werden afgesloten met een heerlijke BBQ in het Vrijbuiter Clubhuis.
Vriendelijke ontvangst, alle medewerking en begeleiding ter plaatse, hulde!

Jury overleg TGL 7 kamp

30

IJsclub Loosdrecht

Seizoen 2019-2020

31

Een fantastisch einde van de zonnige dag met prachtige vergezichten over de Loosdrechte Plassen.
Wij hopen U allen te mogen begroeten tijdens de TGL club kampioenschappen op 1 februari
2020, aanvang 20:15 op de Vechtsebanen in Utrecht.
Met sportieve groet van
Leden, Trainers en bestuur Trainingsgroep Loosdrecht.

Een special dank aan onze sponsors:
Trainings Groep Loosdrecht:
Proact
Ferrotech
123inkt.nl
Finance4care
Vakgarage Lamme
Zeilschool de Vuntus
Bikeshop Loosdrecht
Aannemersbedrijf Hennipman
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Clubkampioenschap Loosdrecht
2 februari 2019 – Vechtsebanen Utrecht
JEUGD
1 Linde van de Bunt
2 Olaf Butzelaar
3 Gio Hock
4 Wessel Lamme
5 Jacco Griﬃoen
6 Isabel Lamme
7 Persia Riemersma
8 Marthe Veenstra
9 Tess Bloemendaal
10 Ella Boonstra
11 Valentijn Modderkolk
12 Daan ‘t Jong

Cat
DPA
HPC
HPC
HPC
HPE
DPA
DPC
DPD
DPF
DPD
HPE
HPC

100
14.69 (2)
15.02 (4)
15.28 (7)
14.43 (1)
15.13 (6)
14.93 (3)
15.11 (5)
16.59 (8)
17.98 (9)
18.03 (10)
18.72 (11)
20.97 (12)

PUPILLEN / TOERRIJDERS
1 Bloem Bouwman
2 Pastel Riemersma
3 Jamie Koudijs
4 Maud Bloemendaal
5 Joanna van der Vliet
6 Katja Greve
7 Mats Boonstra
8 Isa Stoutenburg
Sophie van Veen

Cat
DPA
DPA
DA1
DPB
DPA
DPA
HPA
DPC
DA2

500
51.47
52.65
52.30
1:00.46
1:01.48
1:00.87
1:02.47
1:04.86
56.08

JUNIOREN EN OUDER
1 Olof Gerritsen
2 Jouke Hennipman
3 Lucas Gresel
4 Jeﬀrey van Norden
5 Bas Verhoeﬀ
6 Marjolein van der Steen
7 Kaj Moorman
8 Rink Wilbrink

Cat
HN4
HSA
HB2
HSA
HN3
DN4
HSA
HA1

500
37.99
39.60
40.50
42.13
41.91
42.32
42.67
43.03

300
39.67 (1)
42.44 (2)
42.67 (3)
45.45 (4)
45.89 (5)
48.68 (9)
48.66 (8)
46.60 (6)
50.55 (10)
50.85 (11)
52.59 (12)
46.73 (7)

(1)
(3)
(2)
(5)
(7)
(6)
(8)
(9)
(4)

700
1:14.35
1:15.68
1:18.20
1:26.21
1:27.23
1:28.34
1:30.71
1:36.40
DNS

(1)
(2)
(3)
(5)
(4)
(6)
(7)
(8)

1000
1:17.15
1:21.72
1:20.13
1:22.12
1:25.62 (
1:27.76
1:28.63
1:29.56

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

(1)
(3)
(2)
(4)
6)
(7)
(8)
(9)

Punten
139,566
145,833
147,516
147,900
152,133
155,783
156,650
160,616
174,150
174,900
181,250
182,733
Punten
104,577
106,707
108,157
122,038
123,787
123,970
127,262
133,717
56,080
Punten
76,565
80,460
80,565
83,190
84,720
86,200
86,985
87,810
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JUNIOREN EN OUDER
9 Martijn Lauppe
10 Myrthe Drogtrop
11 Elia van Uchelen
12 Frank Meeus
13 Emma Kole
14 Isa Molenaar
15 Janneke Hennipman
16 Marijke Rempe
17 Sophie Rijnders
18 Esther Withagen
19 Annemee Gerritsen
20 Mark Withagen
21 Linde Rijnders
22 Jade Repko
23 Marit Jansma

33
Cat
500
HN3 48.12
DN3 45.04
HC2
44.12
HSA
45.22
DC2
46.33
DC2
47.41
DN2 46.65
DN1 46.91
DN1 47.99
DC1
47.97
DN2 48.87
HC1
49.64
DC2
53.30
DC1
54.52
DC1 1:03.20

(18)
(10)
(9)
(11)
(12)
(15)
(13)
(14)
(17)
(16)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)

1000
1:22.26
1:29.82
1:32.50
1:32.67
1:34.73
1:34.32
1:36.69
1:37.08
1:37.50
1:39.44
1:38.57
1:41.95
1:52.76
1:56.46
2:19.18

(5)
(10)
(11)
(12)
(14)
(13)
(15)
(16)
(17)
(19)
(18)
(20)
(21)
(22)
(23)

Punten
89,250
89,950
90,370
91,555
93,695
94,570
94,995
95,450
96,740
97,690
98,155
100,615
109,680
112,750
132,790
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Over AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
Zoals u wellicht weet hebben bedrijven en verenigingen sinds 25 mei 2018
te maken met nieuwe Europese regelgeving in de wet AVG
Het document “Privacy Policy” is te vinden op de website van de IJsclub onder tab [Bestuur
IJsclub] https://www.ijsclubloosdrecht.nl/inhoud/Privacy_policy.pdf daarin verklaren wij
zorgvuldig om te gaan met uw gegevens en deze niet ter beschikking te stellen, anders dan
voor dit lidmaatschap noodzakelijk is.
U moet daarbij denken aan Baancommissie en KNSB voor b.v. lidmaatschap, licenties en
baantoegang maar nooit voor andere (commerciële) doeleinden
Voor een IJsclub met allerlei competitieve activiteiten is het lastig manoeuvreren binnen deze
regelgeving wanneer je denkt aan lotingen voor wedstrijden, uitslagenlijstjes, trainingsschema’s, foto’s van activiteiten en huldigingen op het ijs.
Wij vragen u daarom zelf vooraf aan te geven bij het bestuur, wanneer uzelf, of uw kind niet
genoemd wilt worden in publicaties van onze IJsclub, zoals in verslagen van clubactiviteiten
en wedstrijden en/of plaatsing van foto’s daarvan in dit jaarboekje en/of op onze websites.
Graag schriftelijk uw bezwaar aan het secretariaat van de IJsclub Loosdrecht,
Jol 24, 1231 TS Loosdrecht, of per mail aan: leden@ijsclubloosdrecht.nl

Vertrouwenscontact persoon (VCP)
Binnen de ijsclub hebben wij een vertrouwenscontactpersoon, voor zaken binnen de vereniging waarvan het moeilijk is om er met iemand over te praten, denk aan agressie, seksuele intimidatie, discriminatie, pesterijen of ander gedrag wat je als vervelend ervaart, maar
ook wanneer degene waarvan het gedrag als ongewenst beschouwd een ouder, trainer of
schaatsleider is.
Dit kan je vertrouwelijk melden en/of in gesprek gaan met: Wilma Hennipman,
Nieuw Loosdrechtsedijk 172, 1231 LD Loosdrecht, 06-25234104 vcp@ijsclubloosdrecht.nl

Seizoen 2019-2020

35

Seizoen 2018/2019 Jeugdschaatsen
De zomer besloot dat het nog een extra staartje mee gaf
aan het weer en zo startte het seizoen warm en dat betekende dat de tweede les afgelast moest worden. Het beton kwam door het ijs heen en betekende slecht nieuws
voor de vers geslepen schaatsen.
Het jaarprogramma was hetzelfde als voorgaande jaren en dus hadden we zo onze lessen
met spelletje, het Sinterklaasfeest, Elfstedentocht en natuurlijk het diplomaschaatsen. Als er
een les uitvalt door wedstrijden, gaan we getrouw elk jaar in december naar de lange baan
van Flevonice bij Biddinghuizen. Helaas moesten we het jaar overslaan, door de hoge temperatuur en harde wind, lukte het Flevonice niet om voldoende ijs neer te leggen en dus ging
de baan niet open. Gedurende het seizoen groeide het aantal kinderen naar de 150 en dus
zaten de bussen weer vol.
We hadden ook nog de Jumbo IJscup, 4 wedstrijden voor de jeugd van alle verenigingen en
voor Loosdrecht geldt dat de snelste Loosdrechter over 4 wedstrijden, wint de Jan Visser Bokaal. Dit jaar was Wessel Lamme de snelste over alle wedstrijden en dus mocht het reuzebeker
mee naar huis nemen.
Al met al was het weer een mooi seizoen, veel dank aan de schaatsleiders, coördinatoren en
andere vrijwilligers voor hun inzet!
Frans Eldering
Jeugdschaatsen Loosdrecht

Een special dank aan onze sponsors:
Jeugd Schaatsen Loosdrecht
Wolfs & Visser
Jumbo Van De Bunt

Jachthaven het Anker
Guus Pauka fotograaf
Zeilschool de Vuurtoren
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Warme jassen voor de baancommissarissen van de Lange Akker
Afgelopen voorjaar heeft IJsclub Loosdrecht meegedaan met de Rabobank Clubkas Campagne. Met deze campagne verdelen de klanten van de bank het jaarlijkse sponsorbedrag.
Niet de bank, maar de klanten bepalen hiermee welke vereniging of stichting een ﬁnanciële
bijdrage verdient. Een bijdrage waarmee ze hun clubdoelen kunnen realiseren.
Voor IJsclub Loosdrecht was dit doel warme winterjassen voor de baancommissarissen van
de Lange Akker. Een groot aantal leden heeft op onze club gestemd. Dit resulteerde in een
bedrag van € 645,72. Een mooie bijdrage voor de aanschaf van de jassen.
Wij bedanken iedereen die op ons heeft gestemd, laat de winter nu maar komen!
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Internationale Wedstrijdkalender seizoen 2019 -2020
2019
22-24 november
23-24 november
23-24 november
6-8 december
7-8 december
8 december
13-15 december
21-22 december
27-29 december
29 december
2020
10-12 januari
11-12 januari
11-12 januari
25-26 januari
7-9 februari
8-9 februari
9 februari
13-16 februari
14-16 februari
21-23 februari
22 februari
28 febr. - 1 maart
28-29 februari
29 febr. - 1 maart
7-9 maart
7 maart
8 maart

ISU World Cup 2 (LB)
Holland Cup 2 / Kraantje Lek
Holland Cup 2 / Eindhoven Trofee
ISU World Cup 3 (LB)
Holland Cup 2
Mass start competitie 5
ISU World Cup 4
Landenwedstrijd GER / NOR / NED
KPN NK Afstanden
KPN NK Mass Start

Tomaszow Mazoviecki POL
Haarlem NL
Eindhoven NL
Nur-Sultan KAZ
Hoorn NL
Hoorn NL
Nagano JAP
Inzell GER
Heerenveen NL
Heerenveen NL

ISU EK Afstanden
Holland Cup 4 / Gruna Bokaal
Holland Cup 4 / City Bokaal
KPN NK Allround & Sprint
ISU World Cup 5 (LB)
Holland Cup 5
Mass start competitie 6 Finale
ISU WK Afstanden
NK Kortebaan - Sprint League 2
ISU WK Junioren
NK Pure sprint / Supersprint
ISU WK Allround & Sprint
Vikingrace
Holland Cup Finale
ISU World Cup Finale (LB)
Bloksma Bokaal 10 km
NSSV Talentendag

Heerenveen NL
Groningen NL
Urecht NL
Heerenveen NL
Calgary CAN
Alkmaar NL
Alkmaar NL
Salt Lake City USA
Biddinghuizen NL
Tomaszow Mazoviecki POL
Amsterdam NL
Hamar NOR
Heerenveen NL
Enschede NL
Heerenveen NL
Haarlem NL
Utrecht NL
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Een mooi
schaatsseizoen

gewenst!
Wil je meebouwen aan interessante projecten?
Kijk op onze site voor de actuele vacatures:

aalbertsbouw.nl
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