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Seizoen 2020 - 2021

Beste leden en donateurs,

De winter komt er weer aan en is het tijd voor 
mijn jaarlijkse voorwoord, waarin we terugblikken 
op schaatsseizoen 2020-2021. Ik hoop dat u allen 
het afgelopen (corona) jaar in goede gezondheid 
bent doorgekomen en ondanks alle beperkingen 
enigszins uw ding heeft kunnen doen.

Ons schaatsseizoen is inmiddels weer opgestart, 
de jeugdschaatsers (JSL), onze trainingsgroep 
(TGL) en de tourschaatsers (TSL) hebben de 
eerste slagen op het ijs van de Vechtse Banen in 
Utrecht gemaakt. Iedereen heeft er weer zin in. 
Hun verhalen van afgelopen seizoen kunt u 
lezen in ons mooie boekje.

En dan ineens trekt Moeder natuur zich niets aan van alle (corona)maatregelen 
en zet de vorst in. De vorst kwam laat in het seizoen en vrij onverwacht. 
Het was alle hens aan dek voor de vrijwilligers, maar we hebben eindelijk 
weer na 9 jaar op de Lange Akker kunnen schaatsen. 

Vanaf 6 februari begint het licht te vriezen en bij ons te kriebelen. Met spoed kwam er 
overleg tussen de andere ijsclubs, gemeente en baancommissarissen. Met een aangepast 
draaiboek gingen alle seinen op groen om de Lange Akker te openen. Hoe dit prachtige 
schaatsweekend is verlopen leest u verderop in ‘weekendje schaatspret’.

Bij deze wil ik alle baancommissarissen en vrijwilligers nogmaals bedanken voor alle hulp 
met extra materieel, machines en mankracht. Zonder jullie hadden we het niet gered!

Op moment van schrijven gaan de besmettingen omhoog, het is nog even afwachten 
wat hier de consequenties van zijn, maar de jaarvergadering staat vooralsnog gepland. 

Ik hoop u allen weer te zien op de jaarvergadering op vrijdag 3 december en anders…..
wie weet weer op het (natuur)ijs! .

Met sportieve groet,
Willem van de Meent
Voorzitter
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UITNODIGING

Tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering op

VRIJDAG 3 DECEMBER  2021
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. 6-12-2019

3. Financieel verslag door Ferdinand Mol en begroting komend seizoen.
 
4.  Verslag jeugdschaatsen (JSL)

5.    Verslag trainingsgroep (TGL)

6.     Bestuursverkiezing; secretaris Erma de Man is aftredend. Zij 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      



4 IJsclub Loosdrecht

Bestuur van IJsclub Loosdrecht  www.ijsclubloosdrecht.nl

Voorzitter; W. van de Meent,  Beukenlaan 38,  1231 BX Loosdrecht, 
  06-22796881 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,  Lindelaan 42,  1231 CM Loosdrecht, 
  035-5826990 penningmeester@ijsclubloosdrecht.nl

Overige bestuursleden E.A.  Lauppe,  Rembrandtlaan 27,  1231 AB Loosdrecht 
  (plaatsvervangende voorzitter)  elauppe@kpnmail.nl
  F.J.  Eldering,  Rembrandtlaan 36,  1231 AD Loosdrecht,
  B. de Graaf-Kreuning,  Lijsterbeslaan 41,  1231 XV Loosdrecht, 
  R.M. Lodder,  Godelindelaan 21,  1231 VX Loosdrecht, 
  J.J. Veraar,  Jol 23,  1231 TR Loosdrecht

Ledenadministratie; 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   
  vcp@ijsclubloosdrecht.nl

Baancommissarissen IJsbaan de Lange Akker;
 G.G. van de Bunt,  Nieuw Loosdrechtsedijk 133,  1231 KR Loosdrecht
 A. Geurtsen,  Jol 19,   1231 TR Loosdrecht
 J.G. van Gelder,  Industrieweg 6,   1231 KH Loosdrecht
 R. Hoofdman,  van Mijndenlaan 18,   1231 XC Loosdrecht
 R.M. Lodder,  Godelindelaan 21,   1231 VZ Loosdrecht
 H. van de Meent,  Beukenlaan 38,   1231 BX Loosdrecht
 J. van de Meent,  Egelshoek 9a,   1213 RD Hilversum
 D. Pieper,  Looydijk 18,   3612 BG Oud-Maarsseveen
 J. Veraar,  Larixlaan 9,  1231 BL Loosdrecht
 Jac. van Vulpen,  Nieuw. Loosdrechtsedijk 149,  1231 KR Loosdrecht
 M.G. de Wild,  van Dorenwerdestraat 14,  1231 VL Loosdrecht
 H.J. v.d. Wilt,  Nieuw Loosdrechtsedijk 184A,  1231 LD Loosdrecht
 E. van Zijtveld,  Oud Loosdrechtsedijk 35,   1231 LP Loosdrecht
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Ereleden;  A. Wendt
  H.J. van der Wilt
  J.Veraar

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.A. Lauppe,  06-53322687 
  elauppe@kpnmail.nl

Secretariaat;  K. Gerritsen-Stevens,  035-5821782
  tgloosdrechtsecretariaat@gmail.com
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Door de corona maatregelen is er in 2020 geen vergadering geweest, 
dit zijn de notulen van de laatste ledenvergadering.

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 voorzitter Erma bedankt voor de correcte weergave.

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 
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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
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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.

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.
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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 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)



12 IJsclub Loosdrecht



 13Seizoen 2021-2022

Terugblik Jeugdschaatsen 
in coronatijd 

Zoals bij iedereen in de wereld, was afgelopen jaar ook bij 
het Jeugdschaatsen heel lang de vraag, kunnen en/of mo-
gen we gaan schaatsen met de jeugd, binnen alle regels die door de overheid opgesteld 
waren in verband met COVID-19.
De Baanvereniging Utrecht had in samenwerking met de Vechtse Banen, een unieke indeling 
gemaakt van de baan, met loopbruggen over het ijs naar het middenterrein, om zodoende 
optimaal gebruik te kunnen maken van de ruimte voor het aan- en uitdoen van de schaat-
sen. Dit omdat het middenterrein met verspreidde banken, kon voldoen aan de gestelde 
afstandsregels.
Er was een heel protocol geschreven, met als doel, alle verenigingen zoveel mogelijk geschei-
den te houden van elkaar, dit om te voorkomen dat besmettingen de Vechtse Banen tot een 
heuse brandhaard zou bestempelen. Dit vergde van alle verenigingen veel discipline, geduld, 
verdraagzaamheid en waakzaamheid. Het was goed te zien dat dit lukte en mede dankzij 
de opgebrachte discipline, kunnen we achteraf constateren dat er GEEN besmettingen op 
de baan hebben plaatsgevonden en dat, terwijl er ieder uur ruim 300 kinderen en 60 tot 70 
volwassen begeleiders binnen het complex aanwezig waren, tijdens de wisselingen zelfs het 
dubbele aantal daarvan. De veiligheidsregio Utrecht heeft het protocol en de manier waarop 
verenigingen daarmee omgingen zelfs opgenomen in hun draaiboeken.
Groot compliment dan ook voor de coördinatoren, Jeugdschaatsleiders van JSL en vrijwillige 
‘veterouders’, dat ze dit op alle uren hebben kunnen uitvoeren. De kinderen hadden nauwe-
lijks het idee dat er iets anders was dan andere jaren en dat was ook de bedoeling.

Round Light Demo

Adequate light extra

Caviar Dreams
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Heel leuk was dat we na een paar dagen vorst konden schaatsen, op de Lange Akker in plaats 
van de Vechtse Banen. Geen bussen maar op de fiets naar de baan rijden en daar op natuurijs 
les krijgen.
Helaas geen Jumbo IJscup (en dus ook geen Jan Visser Bokaal) en Jeugdspektakel, én ook 
geen Sint en Pieten op het ijs. Dit was eigenlijk het enige echte gemis, samen met het di-
plomaschaatsen dat niet op de traditionele manier afgenomen kon worden. Wel was er een 
alternatief binnen de mogelijkheden die de baan ons bood en daarmee hebben we toch alle 
kinderen kunnen laten afschaatsen voor hun diploma.
Enigszins aangepast, hebben we na afloop van het seizoen, op het Sportpark Hallinckveld, 
toch de diploma’s kunnen uitreiken.
Het was een bijzonder seizoen, met een grote samenhorigheid en toch heel veel plezier bij 
kinderen en begeleiding. Dank aan iedereen die zicht heeft ingezet tot een succesvol seizoen.

Jeugdschaatsen Loosdrecht
Frans Eldering
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25 jarig jubileum Arie Geurtsen.

Op 8 december 2020 was baancommissaris  Arie Geurtsen 25 jaar vrijwilliger bij 
onze ijsclub. Normaal vieren we dit jubileum tijdens de jaarlijkse ledenvergadering, 
helaas kon die door de corona maatregelen niet door gaan. Daarom is een kleine 
afvaardiging van het bestuur de cadeaus, die bij dit jubileum horen, bij Arie thuis 
gaan brengen.

Namens de KNSB was er een oorkonde en een speldje voor het “lid van verdienste”
Van de club kreeg hij een beeldje van een schaatser, een bos bloemen en een cadeaubon. 
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BALANS PER 31 MEI 2010 VAN “IJSCLUB LOOSDRECHT”
ACTIVA  2020/2021 2019/2020
Materiële vaste activa €  €
Thermopakken en jacks JSL  656 1.187
 656 1.187
Overlopende activa
Nog te ontvangen bedragen JSL 1.180 -
 1.180 -
Liquide Middelen
Kas en banktegoed JSL  26.651 23.109
Kas en banktegoed TGL  13.577 13.223
Kas en banktegoed IJsclub  48.373 42.738
 88.601 79.070 

Totaal Activa  80.257 76.687

PASSIVA  2020/2021 2019/2020
Kapitaal €  €
Kapitaal IJsclub Loosdrecht  40.873 35.238
Reserve extra inkomsten baangeld  7.500  7.500
 48.373 42.738

Kapitaal Jeugdschaatsen Loosdrecht  28.487 24.296
Kapitaal Trainingsgroep Loosdrecht  13.577 13.223

Totaal Passiva  90.437 80.257

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2019/2020 VAN “IJSCLUB LOOSDRECHT”
STAAT VAN BATEN EN LASTEN  2020/2021 2019/2020
Baten €  €
Contributies  10.108 8.726
Overige inkomsten  5.611 1.273
 15.719 9.999
Lasten
Contributie / afdracht KNSB  951 878
Energiekosten  1.400 1.367
Onderhoud Machines  875 355
Overige kosten  6.858 4.649
 10.084 7.249

Resultaat IJsclub Loosdrecht 5.635 2.750
Resultaat Jeugdschaatsen Loosdrecht  4.191 834
Resultaat Trainingsgroep Loosdrecht  354 -/- 14

Totaal resultaat IJsclub Loosdrecht  10.180 3.111
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BEGROTING 2020/2021 VAN “IJSCLUB LOOSDRECHT”

BEGROTING   2021/2022
Baten  €
Contributies   9.500
Overige inkomsten   2.500
  12.000
Lasten
Contributie / afdracht KNSB   1.000
Energiekosten   1.750
Onderhoud Machines   1.000
Overige kosten   8.250
  12.500

Resultaat IJsclub Loosdrecht   -

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2020/2021
VAN “IJSCLUB LOOSDRECHT”

TOELICHTING   2020/2021
Overige inkomsten  €
Opbrengst clubblad   1.147
Baangelden  822
Opbrengst Koek en Zopie  895
Tegemoetkoming Schaatweekend 2021  835
Sponsoring   1.908
Ontvangen rente   4
  5.611
Overige kosten
Kosten clubblad   1.194
Inkopen Koek en Zopie  764
Drukwerk / porto / kantoorbenodigdheden   260
Verzekeringen   638
Huur ijsbaan   177
Declaraties secretariaat  178
BBQ vrijwilligers   -
Bijdrage speedpakken TGL   714
Aanschaf sneeuwfrees  1.470
Aanschaf schijnwerpers  949
Overige kosten   373
Bankkosten   141
  6.858

Seizoen 2021-2022   19
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EXPLOITATIEOVERZICHT 2020/2021 VAN
“JEUGDSCHAATSEN LOOSDRECHT”
EXPLOITATIEOVERZICHT  2020/2021 2019/2020
Baten € €
Contributies JSL  23.404 26.394
Contributie TSL  3.495 2.314
Subsidie Gemeente  2.080 2.522
Sponsoring  300 1.050
Overige inkomsten  353 -
 29.632 32.280
Lasten
Contributie / afdracht Gewest Utrecht  12.866 14.640
Kosten busvervoer  9.363 9.576
Kosten vrijwilligers  - 524
Kosten kleding / helmen / schaatstassen  - 3.364
Afschrijving kleding  531 531
Overige kosten  2.681 2.811
 25.441 31.446

Totaal resultaat Jeugdschaatsen Loosdrecht  4.191 834

BEGROTING 2020/2021 VAN
“JEUGDSCHAATSEN LOOSDRECHT”
BEGROTING     2020/2021
Baten  €
Contributies JSL   23.500
Contributie TSL   3.450
Subsidie Gemeente   2.000
Sponsoring   300
Overige inkomsten   500
  29.750
Lasten
Contributie / afdracht Gewest Utrecht   13.000
Geïnde contributie IJsclub Loosdrecht   -
Kosten busvervoer   9.500
Kosten vrijwilligers   2.500
Kosten kleding   2.000
Afschrijving kleding   530
Overige kosten   2.220
  29.500

Resultaat Jeugdschaatsen Loosdrecht   -

20   IJsclub Loosdrecht
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2020/2021
VAN “JEUGDSCHAATSEN LOOSDRECHT”
TOELICHTING  2020/2021
Sponsoring  €
IJLP   300
  300
Overige kosten
Kosten introductiemiddag   456
Kosten diploma uitreiking   162
Snoep bus / Onkosten Sint   285
Foto’s jeugdleden   144
Kosten website   168
Covid-19  913
Overige kosten   348
Bankkosten   205
  2.681

EXPLOITATIEOVERZICHT 2020/2021 VAN
“TRAININGSGROEP LOOSDRECHT”
EXPLOITATIEOVERZICHT  2020/2021 2019/2020
Baten €  €
Abonnementen / Licenties KNSB  9.304 8.415
Contributie  3.060 2.630
Bijdrage activiteiten  995 5.818
Subsidies  520 638
Sponsoring  - 6.614
Overige inkomsten  2.499 1.792
 16.378 26.107

Lasten
Contributie / afdracht Gewest Utrecht  9.571 8.784
Geïnde contributie IJsclub Loosdrecht  385 352
Kosten clubkampioenschap  1.000 379
Kosten kleding  1.273 8.329
Kosten Trainingskampen / activiteiten  2.038 6.789
Overige kosten  1.757 1.488
 16.024 26.121

Totaal resultaat Trainingsgroep Loosdrecht  354 -/- 14
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BEGROTING 2021/2022 VAN
“TRAININGSGROEP LOOSDRECHT”
BEGROTING   2021/2022
Baten  €
Abonnementen / Licenties KNSB   9.900
Contributie   3.300
Bijdrage activiteiten   400
Subsidie Gemeente   520
Sponsoring   -
Overige inkomsten   2.007
  16.127
Lasten
Contributie / afdracht Gewest Utrecht   9.900
Geïnde contributie IJsclub Loosdrecht   -
Kosten clubkampioenschap   2.500
Kosten kleding   1.500
Kosten Trainingskampen / activiteiten   400
Overige kosten   3.728
  18.028

Resultaat Trainingsgroep Loosdrecht   -/- 1.901

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2020/2021 
VAN “TRAININGSGROEP LOOSDRECHT”
TOELICHTING   2020/2021
Overige inkomsten  €
Ontvangen borg   300
Kleding Huur   1.400
Verkoop kleding / mondkapjes  402
Contributie IJsclub   396
Ontvangen rente   1
  2.499

Overige kosten
Reiskosten trainers   1.263
Attentie vrijwilligers  310
Kantoorbenodigdheden  74
Overige kosten   27
Bankkosten   83
  1.757
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Verslag van de Trainingsgroep 
seizoen 2020-2021

Hierbij een terugblik op het 
seizoen 2020-2021 van de TGL. 

Het afgelopen seizoen was een nieuwe ervaring voor de TGL. Door Corona werden alle 
wedstrijden gecanceld, De summier georganiseerde en gereden wedstrijden werden niet 
erkend door de KNSB, dus hierdoor ook de gereden clubrecords, door o.a. Emma Kole, niet.

De eerste trainingen in September 2020 werden op Dronten gehouden.
 
Begin Oktober 2020 ging de Vechtsebanen open en de eerste trainingen hebben we nog 
gewoon kunnen afwerken, maar na twee weken was het afgelopen i.v.m Corona. 
De schaatstrainingen op de Vechtsebanen gingen wel door, maar de uren waar normaal 
tot 300 man op schaatsen, werden afgeschaald tot 125 man. 
Ook ons zaterdag trainingsuur werd eruit gehaald. Om meer jeugd-
schaatsuren te kunnen creëren. Dus de TGL is toen uitgeweken naar 
de zondag middag. Voor het schaatsen moest er via de website van 
de Vechtsebanen gereserveerd worden. Daar moesten we dan weer 
snel bij zijn, want de uren dat er TGL trainers waren, zaten heel snel 
vol.  Dus met man en macht werd er op de tijd dat de site open 
ging, als een idioot voor iedereen kaartjes gereserveerd. Dat ging 
niet altijd voor iedereen goed. Zo hebben we de trainingsuren pri-
ma kunnen te regelen op het ijs. Op de ijsbaan waren twee bruggen 
naar het middenterrein gebouwd, zodat er een heenweg via de 
ene brug en terugweg via de andere brug mogelijk was. Het hele 
midden terrein was Covid Proof ingericht. Op 1,5 mt afstand konden 
de schaatsen aangedaan worden. Via het middenterrein kon je het 
ijs op en de trainers gaven individuele trainingen vanaf de zijkant. 

Round Light Demo

Adequate light extra

Caviar Dreams
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Zo zijn de trainingen het afgelopen seizoen 
toch kunnen doorgaan.
Er werden deze winter geen clubkampioen-
schappen georganiseerd; in plaats daarvan 
werd er een online quiz georganiseerd met 
ongeveer 80 vragen. Deze quiz werd erg 
goed ontvangen door de leden.  Winnaar werd 
de familie Withagen, tweede fam vd Steen 
en derde fam Gerritsen. Deze families konden 
rekenen op een leuke prijs, gesponsord 
door Bikeschop, Zwaan Schaatsenservice en 
de Schakel. Afgelopen seizoen is er wel mooie 
overkleding bijgekomen voor TGL. Ook zijn de 
Trainers in warme jassen gestoken, welk deels 
gesponsord en deels van het bedrag van de 
RABO clubsupport gerealiseerd zijn.

Om toch wedstrijdgericht te blijven trainen, zijn er tussendoor nog trainingen georganiseerd 
waarbij er bijvoorbeeld tempo’s geklokt werden, zodat er toch een beeld gekregen werd van 
de rijders en hun progressie. Gelukkig werd er nog steeds een stijgende lijn waargenomen. 
Een van de mooiste trainingen van het winterseizoen waren die op 13 en 14 februari. 
Die werden eindelijk weer eens op natuurijs gegeven! Op de lange akker is er toen een paar 
uur hard getraind met als eindspel een kortebaan wedstrijd.
Lucas werd 1e, Jeffrey 2e en Bas3e. Verder was er een uitschieter bij een van onze nieuwe 
pupillen, die bijna nog mee ging doen voor de prijzen. Wessel bleek een toppertje onder onze 
pupillen te zijn. Annemee en Sophie deden nog een wedstrijdje achteruitschaatsen, welke 
Sophie ruim won. 
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Als afsluiter van het seizoen werd er tijdens de training nog een grote teamsprint georgani-
seerd. De trainers hadden de teams zo gelijk mogelijk ingedeeld en alle teams finishte binnen 
10 seconden van elkaar! Uiteindelijk werd het team van Ella, Lennart, Pastel en aankomend lid 
Fausto, de winnaars van 3 omlopen samensprinten. Ondanks dit Covid seizoen was de jaarlijks 
afsluiting van het schaatsseizoen weer met een verkleedpartij en blotevoeten op het ijs.
 
Van half Maart tot half Mei zijn er voor de TGL geen trainingen. In Mei zijn we weer begonnen 
met Skeelertrainingen op de maandag in Zeist, Bostrainingen op de woensdag, op en om de 
Hoorneboeg en op de vrijdag en zaterdag wielrennen.
Op 16 Juni werd er een alternatieve training georganiseerd op de Vuntus. Vanwege de warmte 
werden er Sup’s geregeld. Schaatsoefeningen op de SUP. Dit is echt mogelijk gebleken.
Eind Augustus werd er weer een trainingskamp in België georganiseerd tijdens het jaarlijkse 
weekend dat ook de Velomediane Criquielion verreden werd. Jammer genoeg was de uitda-
ging van 100 en 170 km in de Ardennen compleet verregend. Verkleumd en koud kwamen 
onze leden veilig over de finish. Maar de tocht was gereden. Met bijna 200 km op de teller 
konden we ook dit kamp weer geslaagd noemen.
Om de progressie van de rijders bij te houden, wordt er altijd aan het begin en eind van het 
seizoen een korte en lange tijdrit gereden. Met dit overzicht kunnen de trainers opmaken of de 
TGL leden gereed zijn voor het nieuwe schaatsseizoen.
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Hieronder een tweetal uitslagen van de korte tijdrit op 10-9 en de lange tijdrit op 25-9. 
Onder “eindtijd” staat de gereden tijd en als deze tijd sneller is dan de PR erachter, kunnen we 
er van uitgaan dat deze rijder progressie gemaakt heeft in het zomerseizoen.
Ook dit seizoen mogen we weer twee rijders vanuit het jeugdschaatsen verwelkomen.
Giel Repko en Bram de Groot. Van harte welkom.

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   
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Rabo ClubSupport Actie 2021
Afgelopen oktober heeft IJsclub Loosdrecht onder de naam Jeugdschaatsen 
IJsclub Loosdrecht meegedaan met de Rabo ClubSupport actie.

Bij deze campagne verdelen de klanten van de Rabobank een jaarlijks sponsorbedrag. 
Niet de bank, maar de klanten bepalen welke vereniging of stichting uit hun gemeente een 
financiële bijdrage verdient. Een bijdrage waarmee ze hun clubdoelen kunnen realiseren. 
Voor IJsclub Loosdrecht was het doel deze keer de aanschaf van clubkleding voor de ver-
schillende disciplines binnen de club. Een groot aantal leden heeft op onze club gestemd.
Dit resulteerde in het prachtige bedrag van € 2.138,21 waar we ontzettend blij mee zijn.

We bedanken iedereen die op ons heeft gestemd!
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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 for-
mulier 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.     
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Weekendje schaatspret. 

Eindelijk ziet het er naar uit dat we sinds 2012 weer kunnen schaatsen op de Lange Akker. 
Met spanning wordt naar de weersvoorspellingen gekeken, was het op vrijdag 5 februari 
nog 10 graden de dagen erna gaat het sneeuwen en licht vriezen.
De draaiboeken worden alvast uit de kast gehaald maar het punt corona komt in die 
draaiboeken niet voor en dat is iets waar we nu toch rekening mee moeten houden. 
Er volgt overleg met de gemeente en we mogen open voor leden van de club, helaas mogen  
dit jaar geen losse toegangskaartjes worden verkocht. We worden verzocht met tijdsblokken 
van 2 uur te werken en per tijdblok mogen er maximaal 350 personen op de baan.

De hele week vriest het licht tot matig en op donderdag en vrijdag worden de nodige 
voorbereidingen getroffen, keten op z’n plek gezet, koek en zopie ingekocht en overal 
de bordjes van de 1,5 meter afstand opgehangen. Met het vooruitzicht om te kunnen 
schaatsen mogen we weer nieuwe leden verwelkomen, hier zijn we erg blij mee.
Vrijdagavond kan de baan worden geveegd en zijn we er klaar voor, het ijs is 11,5 cm. dik.
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Zaterdagochtend staan de eerste leden al om 9 uur voor het hek en kunnen onder een stra-
lend zonnetje hun eerste rondjes rijden. De Trainings Groep meld zich ook op de baan en het 
is gezellig druk. Aan het eind van de middag komen de jeugdschaatsers met hun leiders  de 
baan op en maken er een gezellige boel van, er is muziek en de polonaise wordt geschaatst. 
Het is een prachtig gezicht al die blije kinderen. De ouders mogen buiten de baan kijken naar 
de schaatspret, gelukkig is vanaf daar goed zicht op de baan.
De vrijwilligers van de EHBO hoeven niet in actie te komen behalve om wat blaren pleisters te 
plakken. Om 20.00 uur gaat de baan dicht en kunnen de baancommissarissen weer aan 
de slag om de baan de te prepareren voor een nieuwe schaatsdag.

Zondagmorgen is het koud en bewolkt maar prima schaatsweer. De Trainings Groep heeft 
onderling een wedstrijdje georganiseerd en de baan loopt langzaam weer vol met schaats 
liefhebbers. In de rest van Loosdrecht is het chaotisch door alle schaatsers die hun auto kwijt 
willen en op de plassen is het lekker druk. Doordat in de middag de temperatuur boven het 
vriespunt komt wordt het ijs op de plassen snel slecht en moeten er stukken worden afgezet. 
Op de baan blijft het ijs redelijk maar we besluiten om 18.00 uur de hekken te sluiten om 
ongelukken (of gevaarlijke situaties) te voorkomen. 
 
De ijspret was van korte duur, maandag zorgt regen en dooi voor een snel smeltende ijsvloer. 
Maandagmorgen is alles weer opgeruimd door onze fantastische vrijwilligers.
We hebben een prachtig schaatsweekend gehad en genoten van alle schaatsliefhebbers.
Bedankt voor jullie gezelligheid. 

Erma de Man-van Heest
Secretaris
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Een mooi
schaatsseizoen
gewenst!

aalbertsbouw.nl

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