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Seizoen 2020 - 2021
Beste leden en donateurs,
Het jaar is bijna weer om en ook dit jaar moeten
we helaas melden dat er geen natuurijs is geweest. Het was een super zachte winter met af en
toe een beetje nachtvorst maar er heeft geen ijs
gelegen op onze mooie ijsbaan de Lange Akker.
Een terugblik op het ijsseizoen is er dan ook
niet, wel een terugblik op een raar eind van het
schaatsseizoen in maart.
Vooral de jeugdschaatsers en de trainingsgroep
kregen hiermee te maken. Door de intelligente
lockdown werden wedstrijden gecancelled, konden de jeugdschaatsers niet afschaatsen maar gelukkig kregen ze op basis van hun prestaties wel
een diploma. Maar leuk was het allemaal niet.
Toen dachten we nog het zal vast niet lang duren maar we zitten er opnieuw midden in.
De start van het nieuwe schaatsseizoen is daarom met horten en stoten in gang gezet.
Er is veel overleg geweest en er zijn aanpassingen gedaan aan de ijsbaan in Utrecht om ondanks de Corona toch met alle jeugd en de trainingsgroep weer veilig op het ijs te kunnen
staan.
Op het moment dat ik dit schrijf (eind oktober) kunnen we op deze manier in ieder geval met
de jeugdschaatsers aan de gang en hebben we inmiddels twee keer geschaatst.
De traininggroep staat ook op het ijs maar ook daar is het nog zoeken naar de juiste vorm van
training, met z’n allen tegelijk is op het moment nog wat lastig .
Er is nog niet veel van te zeggen of we dit seizoen in de huidige vorm kunnen afmaken, maar
we blijven hopen dat we het op deze manier kunnen voortzetten.
Helaas moeten we door de corona onze jaarlijkse ledenvergadering dit jaar overslaan.
Gelukkig kunt u in dit mooie boekje alles lezen over o.a. de ﬁnanciën en de notulen van de
vergadering van 2019.
Mocht u daar nog vragen en/of opmerkingen over hebben
dan kunt u die mailen naar; secretariaat@ijsclubloosdrecht.nl
Neemt niet weg dat onze jaarlijkse voorbereidingen om de baan winterklaar te maken gewoon door gaan. Mocht Koning Winter dit jaar wel langs komen dan zijn we er meer dan klaar
voor. Dan hoop ik u te zien op het ijs.
Met sportieve groet, Willem van de Meent
Voorzitter
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Onze jaarlijkse ledenvergadering zal wegens de
corona maatregelen dit jaar niet worden gehouden.
Voor de volledigheid staat hieronder de agenda afgedrukt:
AGENDA
1. Opening voorzitter
2. Notulen van de vorige jaarvergadering d.d. 6-12-2019
3. Financieel verslag door Ferdinand Mol en begroting komend seizoen.
4. Verslag jeugdschaatsen (JSL)
5. Verslag trainingsgroep (TGL)
6. Bestuursverkiezing; bestuurslid Jan Veraar is aftredend.
Hij is 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.
7. Rondvraag
8. Verloting
9. Sluiting
Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben
dan kunt u dit melden via; secretaris@ijsclubloosdrecht.nl
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Bestuur van IJsclub Loosdrecht

www.ijsclubloosdrecht.nl

Voorzitter;

W. van de Meent,
06-22796881

Beukenlaan 38,
1231 BX Loosdrecht,
voorzitter@ijsclubloosdrecht.nl

Secretaris;

H.M. de Man-van Heest, Jol 24,
1231 TS Loosdrecht,
035-5824696
secretaris@ijsclubloosdrecht.nl

Penningmeester;

J.W. de Lange,
035-5826990

Overige bestuursleden; F.J. Eldering,
E.W. Lauppe,
B. de Graaf-Kreuning,
R.M. Lodder,
J.J. Veraar,
Ledenadministratie;

Lindelaan 42,
1231 CM Loosdrecht,
penningmeester@ijsclubloosdrecht.nl
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

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

VCP IJsclub Loosdrecht; W. Hennipman, Nieuw Loosdrechtsedijk 172, 1231 LD Loosdrecht
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,
W. van de Meent Jzn., Nieuw Loosdrechtsedijk 193A,
D. Pieper,
Looydijk 18,
J. Veraar,
Larixlaan 9
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;

A. Wendt,
J. van der Wilt,
J. Veraar

1231 KR Loosdrecht
1231 TR Loosdrecht
1231 KH Loosdrecht
1231 XC Loosdrecht
1231 VZ Loosdrecht
1231 BX Loosdrecht
1213 RD Hilversum
1231 KT Loosdrecht
3612 BG Tienhoven
1231 BL Loosdrecht
1231 KR Loosdrecht
1231 VL Loosdrecht
1231 LD Loosdrecht
1231 LP Loosdrecht
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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
6 december 2019
Aanwezig 41 leden waaronder ereleden A. Wendt, J.Veraar, H.J. van de Wilt en G. Rozendaal
1. Opening
Voorzitter Willem van de Meent opent deze 138e 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
Natuurmonumenten inzake het aanpassen van de ijsbaan. De ecologen en gebiedsbeheerder
zijn langs geweest en er blijft nog steeds een afwijzing om het dijkje in het midden van de baan
te kunnen realiseren i.v.m. de eventuele schade aan de macrofauna.
Na overleg met Jacob Doets is er contact opgenomen met de Provincie en bestaat er de mogelijkheid dat zij akkoord gaan als we de baan niet verkleinen. We kunnen eventueel ter compensatie de voorkant van de ijsbaan vergroten. Uiterlijk 2021 moet hierover een besluit genomen
zijn.
Voorzitter deelt in het kort mee dat IJsclub Loosdrecht sinds kort een VCP (vertrouwens contact
persoon) heeft. Erwin Lauppe geeft later op de avond meer informatie hierover.
Woensdag 11 december is er een bijeenkomst in het gemeente huis met de ijsclubs uit Wijdemeren om de winterperiode 2019/2020 door te spreken. De ijsclubs uit Loosdrecht werken
goed samen en hebben 1 x per jaar ook een gezamenlijk overleg.
2. Notulen vergadering 7-12-2018
Erwin Lauppe heeft één opmerking op punt 6.
Het Gewest NH/U bestaat nog steeds en zal nog wel een paar jaar blijven bestaan.
Daarna worden deze notulen zonder verdere op- en of aanmerkingen goedgekeurd.
Waarna de voorzitter Erma bedankt voor de correcte weergave.

6

IJsclub Loosdrecht

Seizoen 2020-2021

7

3. Verslag penningmeester en begroting
Ferdinand Mol van FJM Belastingadviseurs heeft de ﬁnanciële verantwoording van het verenigingsjaar 2018/2019 onderzocht en geeft hier een korte toelichting op.
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 verder verbeterd.
Hij bedankt de drie penningmeesters dan ook voor hun correcte aanlevering.
IJsclub Loosdrecht heeft afgelopen verenigingsjaar een negatief resultaat, dit kan grotendeels
worden toegeschreven aan twee éénmalige uitgaven.
De IJsclub heeft een bijdrage geleverd aan de opleidingskosten van de nieuwe trainers van TGL
en daarnaast zijn er nieuwe jassen voor de baancommissarissen aangeschaft.
JSL heeft afgelopen jaar aanzienlijk geïnvesteerd in helmen en schaatstassen. Normaliter zou er
voor gekozen worden om de kosten hiervan te verspreiden over een aantal jaren, maar omdat er
tegenover deze uitgave ook een bijdrage stond van de Stichting tot Behoud van Belangen van
Loosdrecht van € 5.000 is er voor gekozen om zowel de lasten als de incidentele opbrengst ten
laste van het afgelopen verenigingsjaar te brengen.
In de exploitatiecijfers van TGL zijn dit jaar geen bijzonderheden waar te nemen.
Vanuit de leden komen er aan aantal vragen;
Co Pos vraagt of de energiekosten al omlaag zijn. Dit is nog niet het geval.
De meeste kosten zijn de vast recht kosten en daar kunnen we nog weinig aan veranderen.
Er is wel geïnvesteerd in een paar nieuwe lampen met minder verbruik.
Maar als er ijs is zal pas blijken hoeveel energie die kosten.

IJsclub Loosdrecht
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WIJ ZIJN ER OOK VOOR
HET SLIJPEN VAN JE
SCHAATSEN!
Openingstijden:
ma. t/m vr. 8.00 - 20.00
zat. 9.00 - 17.00

BIKESHOP
LOOSDRECHT
Nootweg 51 | 1231 CP Loosdrecht | Tel. 035 - 582 70 18

www.bikeshop-loosdrecht.nl

Seizoen 2020-2021

9

Tevens vraagt hij naar de opbrengst van het ledenboekje. De kosten zijn vrij fors.
Voorzitter merkt op dat de opbrengsten via de donateurs nog steeds de kosten dekken.
Voorzitter vraagt aan de leden of het boekje nog in deze vorm moet blijven bestaan of dat het
digitaal kan. Bij stemming blijkt dat er een ruime meerderheid is voor het boekje in de huidige
vorm. Voorzitter bedankt Richard Lodder, Jan en Joop Veraar voor hun inzet om het boekje weer
te maken.
Hierna volgen nog wat vragen en opmerkingen over het digitaal opsturen van de facturen.
Jan Veraar heeft er dit jaar voor gekozen om de nota’s op papier af te drukken en bij het ledenboekje te bezorgen. De meeste leden vinden digitaal versturen beter mede omdat er veel mail
adressen bekend zijn.
Nadat er geen vragen meer zijn, 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.
4. Verslag Jeugdschaatsen
Voorzitter Frans Eldering doet verslag over het afgelopen jaar. Er zijn weinig bijzonderheden
omdat JSL via een jaarlijks vastgesteld programma werkt en dat ieder jaar hetzelfde is.
Wel waarschuwt hij voor het teruglopend aantal kinderen dat in de toekomst gaat schaatsen.
Dit jaar zitten er maar 140 kinderen in de bus en er wordt van alles aan gedaan om de bus vol te
krijgen. Ook kinderen uit andere gemeenten kunnen mee.
Veel verenigingen die op Utrecht schaatsen hebben hetzelfde probleem. De terugloop heeft
gevolgen voor de ijsclub maar ook voor de doorstroming naar TGL.
We moeten iets verzinnen waardoor de kinderen ook in de zomer binding houden met de ijsclub. Dit gaat een uitdaging worden voor de komende jaren. Frans deelt mee dat ze open staan
voor ideeën en suggesties. Voorzitter bedankt Frans voor zijn uitleg.
5. Verslag Trainingsgroep
Voorzitter Erwin Lauppe geeft in het kort een verslag van afgelopen jaar.
Na het vertrek van de trainers Jan Oosterink en René Gerritsen zijn een aantal schaatsers gestart
met een verkorte trainerscursus en die hebben ze allemaal met goed gevolg afgelegd.
Erwin merkt op hier heel trots op te zijn.
De nieuwe trainers hebben meer binding met de jeugd en zijn erg enthousiast.
Verder zijn er weinig bijzonderheden, afgelopen jaar is het 25 jarig jubileum gevierd en de verdere activiteiten zijn te lezen in het ledenboekje.
Henk Jan van de Bunt merkt op dat de doorstroming naar TGL voor sommige JSL’ers best pittig
is.
Ze zien JSL als een cursus schaatsen en daarna wordt het een wedstrijd sport.
Erwin merkt op dat het ook moeilijk is om de leden te binden, rond de twaalf jarige leeftijd gaan
ze naar het voortgezet onderwijs (meer huiswerk) of ze kiezen voor een sport die ze al naast het
schaatsen beoefenen. Vorig jaar is er bij JSL gestart met een “talentengroepje”. Dit groepje wordt
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een aantal keren per maand getraind door een trainer van TGL en daardoor hopen we dat de
kinderen meer zin krijgen om verder te gaan in de wedstrijdploeg.
Voorzitter bedankt Erwin voor zijn uitleg.
6. Pauze
7. Introductie VCP (vertrouwens contact persoon)
Erwin Lauppe geeft een korte uitleg over deze nieuwe functie.
De KNSB en NOC/NSF hebben besloten dat er binnen een vereniging een VCP moet zijn als
eerste aanspreekpunt bij misstanden/problemen.
Wilma Hennipman gaat deze functie vervullen bij IJsclub Loosdrecht, ze is geen lid van het
bestuur en is ook niet verplicht om verslag uit te brengen aan het bestuur.
Ze gaat voor deze functie een cursus van twee dagdelen volgen die betaald wordt door de
ijsclub. Haar adres en telf nummer staan vermeld in het ledenboekje.
Frans Eldering (voorzitterJSL) meld dat met ingang van het nieuwe schaatsseizoen alle schaatsleiders een VOG (verklaring omtrent gedrag) moeten inleveren.
8. Bestuursverkiezing
Bestuursleden Erwin Lauppe, Frans Eldering, Bianca de Graaﬀ en voorzitter Willem van de Meent
zijn aftredend. Er hebben zich geen tegenkandidaten aangemeld en dus aanvaarden de bestuursleden en voorzitter hun functie voor de komende drie jaar.
Voorzitter deelt mee dat Erwin Lauppe vice-voorzitter wordt. Hij kan voorzitter eventueel vertegenwoordigen bij de diverse vergaderingen van de BVU.
9. Rondvraag
Karin Gerritsen deelt mee dat de Trainings Groep op zaterdag 1 februari 2020 om 20.15 uur haar
jaarlijkse Clubkampioenschappen houdt.
Ze nodigt de aanwezigen uit om hierbij aanwezig te zijn. Toegang is gratis.
10. Verloting
Arie, Raymond, Karin, Jan, Willem, Richard, Bianca, Joop, Sonja en Ellen gaan met een leuke prijs
naar huis.
11. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 21.35 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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In Memoriam Geurt Rozendaal
Op 17 oktober 2020 is op 85 jarige leeftijd vrij
plotseling overleden ons erelid Geurt Rozendaal.
Hij kwam in 1968 in het bestuur van de club en
na tweeëndertig jaar heeft hij op 8 december
2000 afscheid genomen en werd toen voor zijn
langdurige inzet benoemd tot erelid.
Ook na zijn afscheid konden we nog een beroep
op hem doen als er handjes nodig waren op de
baan en op de jaarlijkse ledenvergaderingen, die
hij bijna nooit oversloeg, was hij een aandachtig
luisteraar.
De laatste jaren hebben we helaas nauwelijks
ijswinters gehad, dat was in Geurt z’n tijd wel
anders, we stonden (in onze herinnering) iedere
winter wel een paar dagen op het ijs.
We herinneren Geurt als een harde werker met
de insteek “gaat het niet zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat”
Het spreekwoord “ruwe bolster, blanke pit” is ook zeker op hem van toepassing.
Het bestuur van de IJsclub is dankbaar voor hetgeen Geurt Rozendaal voor
onze club heeft betekend en kijkt terug op de mooie herinneringen
die we aan hem hebben.
Het bestuur van IJsclub Loosdrecht
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IJspret 1949

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Anton Mulder
Ab de Groot
Daan Heineke
Alie Moen
Corry Heineke
Mijndert Streefkerk

7. Kees de Bree
8. Annie Wendt
9. Flip Blauwendraat
10. Sjaane Doets
11. Kees van Ee
12. Jaantje Mulder

13. Henk Davelaar
14. Willem van Oostrum
15. Adriaan Griﬃoen
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Jeugdschaatsen Seizoen 2019/2020
In veel opzichten was ook dit seizoen bij JSL een herhaling
van voorgaande seizoenen, met veel blije kindergezichten,
gezelligheid onder schaatsleiders, coördinatoren en ouders.
Toch waren er een paar ontbrekende factoren, normaal gingen we altijd 1 keer naar Flevonice
om toch het natuurijsgevoel een beetje aan te tikken maar door het warme weer moest Flevonice al vroeg haar poorten sluiten en dat was best een teleurstelling. Ook was het jammer
dat er geen natuurijs kon zijn op de Lange Akker en Loosdrechtse Plassen, dat zijn toch altijd
de momenten dat de kinderen het geleerde echt in de praktijk kunnen brengen en is het altijd een mooie kans om weer nieuwe kinderen aan te trekken voor het Jeugdschaatsen. Want
dat is toch een puntje van zorg, het wordt steeds moeilijker om de 3 bussen te vullen met
totaal 150 kinderen en dat ligt in verschillende oorzaken, de populariteit van de schaatssport,
gebrek aan natuurijs en de vollopende agenda’s van jonge kinderen, ze hebben eenvoudig
steeds minder tijd voor een sport erbij en wat betreft de schaatssport is dit wel het geval.
Moeten we in paniek raken? Nee, want een paar weken vorst en we hebben er weer kinderen
bij, maar daar moeten we niet op vertrouwen. Er lopen processen om de verbinding met
andere sporten te zoeken om zo kruisbestuiving te genereren en op een laagdrempelige
manier de schaatssport dichterbij brengen bij groepen die nu nog onbekend zijn met onze
mooie sport.
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Al met al een prima seizoen, helaas met een vroegtijdige sluiting door de lockdown waardoor
de helft van de kinderen niet de gelegenheid kreeg af te schaatsen voor het diploma, maar
deze kinderen hebben op basis van hun prestaties in het hele seizoen hun diploma alsnog
gehad.
We leven inmiddels in vreemde tijden met vreemde afstanden en vreemde normen, wat
overeind blijft is de passie voor de schaatssport en de motivatie om zoveel mogelijk kinderen
naar het ijs te krijgen, Loosdrechtse kinderen en schaatsen zijn tenslotte onlosmakelijk met
elkaar verbonden!
Blijf gezond allemaal!
Frans Eldering
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BALANS PER 31 MEI 2010 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

2019/2020
€
1.187
1.187

2018/2019
€
1.718
1.718

23.109
13.223
42.738
79.070
80.257

21.744
13.237
39.988
74.969
76.687

2019/2020
€
35.238
7.500
42.738

2018/2019
€
32.488
7.500
39.988

24.296
13.223

23.462
13.237

80.257

76.687

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2019/2020 VAN “IJSCLUB LOOSDRECHT”
STAAT VAN BATEN EN LASTEN
Baten
Contributies
Overige inkomsten

2019/2020
€
8.726
1.273
9.999

2018/2019
€
9.343
1.922
11.265

878
1.367
355
4.649
7.249

1.953
1.306
1.823
9.130
14.212

Resultaat IJsclub Loosdrecht
Resultaat Jeugdschaatsen Loosdrecht
Resultaat Trainingsgroep Loosdrecht

2.750
834
-/- 14

-2.947
3.927
2.131

Totaal resultaat IJsclub Loosdrecht

3.570

3.111

Lasten
Contributie / afdracht KNSB
Energiekosten
Onderhoud Machines
Overige kosten
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BEGROTING 2020/2021 VAN “IJSCLUB LOOSDRECHT”
BEGROTING
Baten
Contributies
Overige inkomsten

2020/2021
€
9.000
1.500
10.500

Lasten
Contributie / afdracht KNSB
Energiekosten
Onderhoud Machines
Overige kosten

1.000
1.500
2.000
6.000
10.500

Resultaat IJsclub Loosdrecht

-

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2019/2020
VAN “IJSCLUB LOOSDRECHT”
TOELICHTING
Overige inkomsten
Opbrengst clubblad
Sponsoring
Ontvangen rente
Overige kosten
Kosten clubblad
Drukwerk / porto / kantoorbenodigdheden
Verzekeringen
Huur ijsbaan
Vergaderkosten
BBQ vrijwilligers
Bijdrage ospeedpakken TGL
Overige kosten
Bankkosten

2019/2020
€
1.170
100
3
1.273
1.248
359
623
177
349
840
500
366
142
4.649
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EXPLOITATIEOVERZICHT 2019/2020 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

2019/2020
€
26.394
2.314
2.522
1.050
32.280

2018/2019
€
27.392
1.783
3.932
5.300
1.012
39.618

14.640
9.576
524
3.364
531
2.811
31.446

14.495
8.667
2.218
7.186
531
2.395
35.691

834

3.927

BEGROTING 2020/2021 VAN
“JEUGDSCHAATSEN LOOSDRECHT”
BEGROTING
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

2020/2021
€
23.500
2.250
2.500
1.000
500
29.500
13.000
9.000
2.500
2.000
530
2.470
29.500
-
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2019/2020
VAN “JEUGDSCHAATSEN LOOSDRECHT”
TOELICHTING
Sponsoring
Voorneveld
Buﬃng Optiek
IJLP

2019/2020
€
500
250
300
1.050

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

154
138
306
201
802
390
615
205
2.811

EXPLOITATIEOVERZICHT 2019/2020 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

2019/2020
€
8.415
2.830
5.818
638
6.614
1.792
26.107

2018/2019
€
8.868
3.030
5.746
638
4.477
22.759

8.784
352
379
8.329
6.789
1.488
26.121

8.915
396
1.593
130
6.364
3.230
20.628

-/- 14

2.131
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BEGROTING 2020/2021 VAN
“TRAININGSGROEP LOOSDRECHT”
BEGROTING
Baten
Abonnementen / Licenties KNSB
Contributie
Bijdrage activiteiten
Subsidie Gemeente
Sponsoring
Overige inkomsten

2020/2021
€
9.500
3.100
3.800
650
2.046
19.096

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

Resultaat Trainingsgroep Loosdrecht

9.500
396
2.500
1.500
3.800
2.515
20.211
-/- 1.115

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2019/2020
VAN “TRAININGSGROEP LOOSDRECHT”
TOELICHTING
Overige inkomsten
Ontvangen borg
Kleding Huur
Verkoop kleding
Contributie IJsclub
Ontvangen rente

Overige kosten
Terugbetaalde borg
Reiskosten trainers
Overige kosten
Bankkosten

2019/2020
€
250
702
487
352
1
1.792

330
775
292
84
1.488

Seizoen 2020-2021
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Verslag van de Trainingsgroep
seizoen 2019-2020
Hierbij een terugblik op het
seizoen 2019-2020 van de TGL.

Afgelopen seizoen was een nieuw mijlpaal voor IJsclub Loosdrecht. Nog nooit in het bestaan
van onze club hadden we 4 afgestudeerde TR3 trainers. Aangevuld met oud gediende Jeﬀrey
van Norden als trainer voor de oudste groep op Woensdagavond en de hulp van Frank Meeus
die steeds als er een backup nodig was, insprong als trainer, hebben we het afgelopen seizoen
goed gedraaid. Hulde aan onze trainers.
Annemee ontpopte zich ook als trainer voor het talentgroepje van de jeugdschaatsers. 1 keer in
de maand kwam zij een groepje talentjes trainen en warm maken voor het wedstrijdschaatsen.
Hierdoor hebben we dan ook weer een 5 tal nieuwe leden voor de TGL kunnen verwelkomen.
Welkom Hidde, Wessel, Jacco, Limore en Phebe. Leuk dat jullie het wedstrijdschaatsen willen
gaan proberen bij de TGL.
De IJsbaan in Nijmegen is altijd één van de eersten in het nieuwe seizoen die open gaat en
Marjolein van der Steen probeerde zich via het toernooi “de Dutch Classics” te plaatsen voor de
eerste Holland Cups. Dit lukte haar. Samen met Olof Gerritsen mocht zij in oktober bij de eerste
Holland Cup in Deventer starten. Olof had zich door goede resultaten vorig seizoen ook had
geplaatst voor deze wedstrijd. Olof reed 500-1000 (22e-27e) en Marjolein 1500 (25e).
Esther, Mark, Emma, Isa en Lucas zijn het afgelopen seizoen actief geweest bij Skate United één
van de talentgroepen die in Utrecht opgezet zijn. Ook Pastel is toegetreden tot de C-selectie.
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Myrthe Drogtrop startte dit seizoen bij de Beloften in het Marathoncircuit. Dit Beloften circuit is
de opstap naar de A- marathon klasse en zij rijden wedstrijden door het hele land.
Dit seizoen is er door de trainers een nieuwe oﬀ-ice trainingsvorm geïntroduceerd en werd er
afscheid genomen van het spinnen. In samenwerking met Milo-PT (Milo Balk) werd er nu elke
dinsdag een krachttraining gedaan met vele verschillende aspecten zoals uithoudingsvermogen, stabiliteit, core, etc.

Het nieuwe seizoen werd gestart in onze nieuwe wedstrijdpakken. Wederom ontworpen door onze vaste leverancier Code Blue van Marcel Schepenkamp.
In november reed Marjolein de tweedaagse allround
Holland Cup Kraantje Lek en haalde hier een 17e plaats.
Later in november reden Martijn Lauppe en Marjolein
het Nederlands Studenten Kampioenschap Afstanden
in Utrecht, een leuke wedstrijd die voor Marjolein resulteerde in drie podium plaatsen.
Aan het einde van November reden Isa Molenaar,
Emma Kole en Lucas Gresel de landelijke plaatsingswedstrijden voor het NK Sprint/Lange afstanden. Hierbij plaatst Isa zich voor NK 3km. Esther Withagen reed
de gewestelijke junioren C wedstrijd in Hoorn en behaald een verdienstelijke 16e plek.
In december reden Mark en Esther Withagen het gewestelijk kampioenschap allround om zich
proberen te plaatsen voor de regioselectie voor het NK allround (26e en 17e). Helaas net niet
gered.
Emma en Isa rijden samen het NK teamsprint (6e) en Isa staat ook aan de start van het NK 3km.
Ze werd daar 19e.
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Clubkampioenschappen 2019 /2020 TGL - TSL - JSL op 1 februari 2020
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
1
2
3
1
2
3
4
1
2
1
2
3
1
2
1
2
3
4
5

Naam
Nienke van Ettekoven
Marit Jansma
Meike Scherpel
Tim v.d. Meent
Naam
Wessel Lamme
Jacco Griffioen
Ella Boonstra
Hidde ten Holter
Willemijn Everaars
Phebe Stoutenberg
Rutger Everaars
Tess Bloemendaal
Giel Repko
Sven Molenaar
Naam
Maud Bloemendaal
Isa Stoutenburg

TSL
TSL
TSL
TSL
TSL
JSL
JSL
JSL
TGL
JSL
JSL
JSL
JSL
JSL
JSL
JSL
Dpup
DPA
DPB

Ella Boonstra
Naam
Lennart Boeree
Bink Bouwman
Olaf Butzelaar
Naam
Esther Withagen
Bloem Bouwman
Jade Repko
Joanna v.d. Vliet
Naam
Mark Withagen
Mats Boonstra
Naam
Emma Kole
Isa Molenaar
Linde Rijnders
Naam
Lucas Gresel
Rink Wilbrink
Naam
Myrthe Drogtrop
Janneke Hennipman
Marijke Rempe
Sophie Rijnders
Annemee Gerritsen

DPC
Hpup
HPA
HPB
HPB
DC
DC2
DC1
DC2
DC1
HC
HC2
HC1
DB
DB1
DB1
DB1
HA
HA1
HA2
DN
DN4
DN3
DN2
DN2
DN3

Cat
DB1
DC2
DC2
HPA
Cat
HPF
HPF
DPC
HPF
DPF
DPF
HPF
DPF
HPF
HPF
300
34,97
38,39
300
43,44
300
34,35
40,39
39,33
300
30,27
32,13
33,62
34,89
300
28,88
33,38
300
30,04
30,30
33,54
300
26,10
27,49
300
29,62
29,52
30,78
31,58
DQ

300
36,47
39,88
40,18
50,83
300
39,75
43,20
43,44
44,90
48,36
47,31
49,75
49,76
51,34
53,21
500
54,86
61,55
300
42,33
500
55,68
65,50
75,22
500
57,58
53,05
53,02
57,52
500
45,14
52,57
500
46,22
46,69
54,20
500
40,82
43,29
500
45,73
46,35
48,23
49,19
49,86

300
37,45
36,43
39,61
37,82
300
38,47
42,43
42,33
45,04
46,82
48,16
50,61
51,06
54,04
53,63
700
77,92
91,59
700
80,60
93,21
92,12
700
67,99
74,10
77,04
84,02
700
64,76
77,51
700
65,72
65,88
79,11
700
56,44
59,93
700
64,44
65,90
68,91
68,69
78,70

Punten
123,20
127,18
132,98
147,75
Punten
130,37
142,72
142,95
149,90
158,63
159,12
167,27
168,03
175,63
178,07
Punten
168,80
190,95
Punten
142,95
Punten
170,50
199,40
206,57
Punten
156,59
159,53
164,08
175,68
Punten
139,53
163,57
Punten
143,23
144,25
166,61
Punten 100m
124,63 11,27
131,91
Punten
141,13
142,62
148,75
150,89
106,07

Seizoen 2020-2021

29

Op 15 december ging een grote groep Loosdrechters richting Heerenveen om daar een mooie
wedstrijd neer te zetten. Oud-trainer René Gerritsen liet zien dat hij het coachen nog niet verleerd is.
Tijdens het Gewestelijk kampioenschap C jeugd marathon reed Esther naar een mooie 12e
plaats.
Tijdens de kerstvakantie gingen een aantal rijders naar Leeuwarden op trainingskamp, waar ze
ook nog een wedstrijd reden.
In Januari werd de ﬁnale van de baancompetitie gereden. Podiumplaatsen waren er voor Kaj,
Janneke en Marjolein. Zij werden resp. 2e, 1e en 1e in hun categorie.
Emma, Isa en Lucas reden de landelijke wedstrijd om zich te plaatsen voor het NK Allround
Junioren. Helaas redden ze het net niet.
Myrthe reed in januari haar laatste belofte marathon. Onder de marathons die ze gereden heeft,
is de de Trachitol Trophy er eentje van. In het eindklassement eindigde ze op een mooie 69e
plaats.
Marjolein en Olof stonden aan de start van de Utrecht City bokaal. Helaas moest Olof zich geblesseerd afmelden; Marjolein eindigde als 16e.
Op zaterdagavond 1 februari werden onze jaarlijkse Clubkampioenschappen gehouden op de
Vechtsebanen. Er werd door de TGL een 100-500-700 gereden. De TSL en JSL reden twee maal
de 300 meter. Na de langebaanwedstrijden werd er een gezamenlijke teamsprint gereden.
De dag na de clubkampioenschappen reed Isa nog het NK massstart, waar ze een prachtige 11e
plaats bereikte.
Esther reed wederom de gewestelijke junioren C wedstrijd (7e).
NK Jeugdmarathon bij de dames junioren B reden Emma en Isa (23e en 18e) mee en bij de
junioren C Esther (29e).
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Vervolg Clubkampioenschappen 2019 /2020 TGL - TSL - JSL op 1 februari 2020
1
1
1
2
3
4

Naam
Bas Verhoef
Naam
Marjolein v.d. Steen *
Naam
Olof Gerritsen *
Kaj Moorman
Frank Meeus
Jeffrey van Norden

HN
HN4
DS
DSA
HS
HSA
HSA
HSA
HSA

300
26,86
300
28,26
300
25,32
26,58
28,85
37,05

500
41,91
500
45,35
500
39,42
42,24
45,31
42,46

700
58,20
700
61,82
700
58,95
58,63
65,57
59,71

Punten
128,25
Punten 100m
136,61 11,68
Punten
123,73
128,42 CR 700
140,23
146,86

* Clubkampioen zijn geworden Olof Gerritsen bij de Heren en Marjolein van der Steen bij de Dames
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Marjolein reed de Holland Cup Afstanden 500-1500 (23e en 17e).
Tijdens de Holland Cup ﬁnale 500-1500m werd Marjolein 20e en 16e.
Ook bij het NK Pure Sprint stond Marjolein aan de start, waar ze naar een prima 14e plaats reed.
Begin maart reden er nog een aantal TGL’ers een wedstrijd in het Heerenveense Thialf. Het regende hier persoonlijke records!
Tijdens de baankampioenschappen Super- en Pure Sprint reden nog een aantal Loosdrechters
hun laatste wedstrijden. Bloem Bouwman werd 7e, Lucas 3e en Marjolein 1e in hun categorieën.
In de laatste ijsweekend stonden er nog een aantal wedstrijden op het programma waar TGL’ers
aan de start zouden staan. Zoals de Talentendag, lange afstand wedstrijden voor pupillen en
natuurlijk de Cluppie Bokaal. Helaas kwam er vroegtijdig een einde aan het schaatsseizoen door
het Coronavirus. Helaas geen laatste training en geen laatste wedstrijden meer.
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Ook laat de uitreiking van de clubkampioenschappen nog even op zich wachten. De clubkampioenen zijn al bekend. Marjolein en Olof,
gefeliciteerd. Olof viel bij de start van de 700 meter maar wist snel weer op te staan. Het scheelde
weinig maar hij won toch nipt het clubkampioenschap.
Isa, Kaj, Olof en Marjolein hebben de clubrecords
het afgelopen seizoen weer aangescherpt
Voor de TGL Clubrecords: zie onze website
TGLoosdrecht.nl
De PR beker is dit seizoen gewonnen door Lennart met 21 PR’s. Persia reed er 18 en Mats 17. In
totaal werden er 209 persoonlijke records en 30
clubrecords gereden door de TGL leden.
In mei zouden we van start gaan met het zomerseizoen. Helaas door Corona kregen de rijders het eerste deel van de zomer hun schema’s
opgestuurd via de nieuwe app “Spond”. Toen de maatregelen wat versoepeld werden, begonnen we met trainingen t/m 18 jaar. Uiteindelijk zijn we gelukkig weer met volledige groepen
verder gegaan.
Op maandag skeeleren in Zeist, woensdag de bostrainingen op de Hilversumse heide en op
vrijdag en in het weekend wielrennen.
In augustus werden de nieuwe skeelerpakken
geleverd. In september wordt er nog hard doorgetraind om zo goed mogelijk aan de start te
staan van het nieuwe schaatsseizoen.

Wij willen onze sponsoren weer hartelijk bedanken voor de ondersteuning van onze club.
Onze sponsoren zijn:
Bikeshop Loosdrecht,
Stichting Loosdrecht,
Vakgarage Lamme,
Het Knippandje,
Hennipman & Zn,
123 Inkt, ProAct,
Zeilschool De Vuntus,
Ferrotech
en Finance4Care

34

IJsclub Loosdrecht

Seizoen 2020-2021

35

Vertrouwenscontact persoon (VCP)
Mijn naam is Wilma Hennipman en op verzoek van
het bestuur ben ik vertrouwenscontactpersoon geworden bij IJsclub Loosdrecht. Ik ben getrouwd en
moeder van twee zoons en één dochter.
Als echte Loosdrechters hebben wij allemaal al jong
leren schaatsen; mijn man heeft destijds les gehad bij
GHV, onze kinderen bij JSL. Zelf heb ik leren ‘schaatsen’
op de slootjes achter ons huis.
Toen onze kinderen op JSL gingen, heb ik heel wat
keren langs de baan gestaan om ze te zien schaatsen
en aan te moedigen. Ze hadden er plezier in en zijn
hierna alle drie bij TGL verder gegaan. Op dit moment
is alleen onze dochter nog actief lid van de club.
Ik hoop uiteraard dat mijn werk als VCP tot een minimum beperkt zal zijn, want dat zou betekenen dat er binnen de club een veilige sportcultuur heerst. Er kunnen zich echter zaken binnen
de club voordoen waarover je moeilijk met iemand kunt praten (denk aan agressie, seksuele intimidatie, discriminatie, pesterijen of ander gedrag wat je als vervelend ervaart), zeker wanneer
diegene waarvan het gedrag als ongewenst wordt beschouwd leider, bestuurslid of ouder is.
In die gevallen wil ik een onafhankelijk, luisterend oor bieden en indien nodig adviseren
en rapporteren. Als vertrouwenscontactpersoon (VCP) heb ik geheimhoudingsplicht en
zal zonder toestemming dan ook niet met anderen hierover praten. Indien nodig kan ik de
VCP van de KNSB raadplegen en om hulp vragen. Indien gewenst zal ik een terugkoppeling
doen naar het bestuur en haar adviseren. Op deze manier hoop ik dat we samen een veilige
sportomgeving kunnen hebben en bewaken. Je kunt me bereiken door een mail te sturen
naar vcp@ijsclubloosdrecht.nl
Met vriendelijke groeten,
Wilma Hennipman
W. Hennipman, inz. VPC, Nieuw Loosdrechtsedijk 172, 1231 LD Loosdrecht
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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.

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: secretariaat@ijsclubloosdrecht.nl
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In memoriam Ab Krook 1944 - 2020
Op 13 oktober 2020 is Ab Krook overleden in de leeftijd van 76 jaar
Op Oudejaarsdag 2018 werd hij getroﬀen door een herseninfarct, hiervan herstelde hij boven verwachting goed, maar een tweede infarct dat hem recent trof werd hem na een kort
ziekbed fataal.
Ab begint zijn schaats carrière bij de GHV de Gooische Hardrijders Vereniging en rijd zich in
de jaren tussen 1965 en 1972 in de subtop van Nederland en is deelnemer aan enkele Nederlandse Kampioenschappen en ook Internationale wedstrijden.
Hij is een specialist op de kortere afstanden, er is in die tijd nog geen aparte sprintersploeg en
alleen via de klassementswedstrijden kan je je plaatsen voor de grote kampioenschappen. Bij
een vrij ernstig auto ongeluk raakt hij gewond maar revalideert hij snel en schaatst ook weer,
maar het niveau van daarvoor haalt hij niet meer.
Hij wordt schaatstrainer en later ook bondscoach in 1977 en viert successen met Annie Borckink en Ria Visser op de Olympische Spelen van 1980 in Lake Placid (USA)
Van 1980 tot 1988 is hij Bondscoach van de West-Duitse schaatsploeg en woont dan in het
Zuid-Duitse Inzell. Van 1988 tot 1994 is hij bondscoach van de Nederlandse mannen met
diverse Europese en Wereld titels en Goud voor Bart Veldkamp op de Olympische spelen van
Albertville (FRA) in 1992.
Van 1994 tot 1996 coacht hij opnieuw de Nederlandse dameskernploeg en vanaf 1996 is hij
de eerste topsportcoördinator van de KNSB en heeft een belangrijke rol in de transitie van
amateur schaatsploegen naar commerciële merkenteams.
In interviews voor buitenlandse kranten en tv vertelt hij dikwijls met trots dat hij uit een dorp
komt waar wekelijks wel 100 tot 150 Jeugdschaatsers met bussen naar de ijsbaan gaan om
ook in de natuurijs loze winters de techniek van het schaatsen onder de knie te krijgen.
Tot 2006 (Olympische Spelen Turijn It.) blijft hij topsportcoördinator bij de KNSB, ontvangt
hij de onderscheiding lid van verdienste van de KNSB en wordt Oﬃcier in de Orde van Oranje-Nassau. Hij neemt meer tijd voor zijn grote hobby het wielrennen en vervult zo hier en daar
nog een adviserende rol bij schaats- en wielerploegen.
Op 20 oktober hebben wij in Corona-tijd afscheid van hem kunnen nemen als dorpsgenoten en schaatsvrienden door een erehaag te vormen langs de Oud-Loosdrechtsedijk. Bij de
uitvaart spraken naast familieleden ook Ingrid Paul, Ard Schenk, Rintje Ritsma en David Pos
mooie woorden en herinneringen uit.
Wij verliezen in hem een groot promotor van de schaatssport en een betrokken dorpsgenoot
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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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