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Seizoen 2022 - 2023

Beste leden en donateurs,

Als u zich afvraagt “Wat doet ons bestuur zoal in de zomer na een winter waarin er weer 
geen ijs was op de Lange Akker?” dan geef ik u hier een update.
Het was best een spannende zomer wat betreft de perikelen bij ijsbaan De Vechtsebanen.
Het huurcontract was afgelopen en het was, net als voorgaande jaren, onzeker of we dit 
seizoen weer terecht konden in Utrecht.

Ik zal u de details besparen, maar er was bijna iedere veertien dagen wel een overleg om te 
bespreken hoe we tot overeenstemming konden komen.
En zowaar……dankzij de inzet van veel partijen hebben we deze winter toch weer ijs op de 
baan. Nog niet alles is rond, maar de intenties zijn er om tot een meerjarige overeenkomst te 
komen.

Begin oktober zijn de jeugd-, toer- en wedstrijdschaatsers (JSL, TSL en TGL) weer gestart met 
hun trainingen en wedstrijden.
En ook de baancommissarissen zijn eind oktober weer aan de slag gegaan om de Lange 
Akker weer in topconditie te krijgen. We geven niet op en blijven erin geloven dat er ooit 
weer eens een strenge winter komt. De ijsbaan in Utrecht is natuurlijk leuk om rondjes te 
rijden, maar het weegt niet op tegen natuurijs.

Ook is het leuk om de Plassen dan eens niet vanaf de boot te bekijken, maar op de schaats.
In 2021 is het tenslotte, zij het kort maar krachtig, toch ook gelukt. 
Gelukkig hebben we hier de foto’s en video’s nog van.
Het is – vanwege COVID-19 – alweer drie jaar geleden dat we onze laatste ledenvergadering 
hebben gehad. We gaan er nu vanuit dat het deze keer wel doorgaat en wel op vrijdag-
avond 2 december in de kantine van SV Loosdrecht.

We hopen u allen daar te zien om de actuele zaken te bespreken en plannen te maken voor 
een mooi schaatsseizoen.

Met sportieve groet,
Willem van de Meent
Voorzitter
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UITNODIGING

Tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering op

VRIJDAG 2 DECEMBER  2022
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.    Goedkeuring wijziging statuten
 Op te vragen via de website: www.ijsclubloosdrecht.nl/statuten.pdf

7.   Bestuursverkiezing

8.   Rondvraag

9.   Verloting

10.   Sluiting      
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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 
  06-23847767 secretaris@ijsclubloosdrecht.nl

Penningmeester; J.W. de Lange,  Lindelaan 42,  1231 CM Loosdrecht 
  035-5826990 penningmeester@ijsclubloosdrecht.nl

Overige bestuursleden; F.J.  Eldering,  Rembrandtlaan 36,  1231 AD Loosdrecht
  E.A.  Lauppe,  Rembrandtlaan 27,  1231 AB 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 Tienhoven
 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;  A.J. Jansma-Hennipman,  06-22316596
  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 corona is er in 2020 en 2021 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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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)
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Jaarverslag Jeugdschaatsen 
Loosdrecht seizoen 21/22 
 
Seizoen 21/22 bleek toch ook weer grotendeels bepaald te 
worden door alle COVID maatregelen. Dat hield in dat voor wat betreft het jeugdschaatsen 
wij ons toch weer aan bepaalde regels moesten houden en dat verschillende evenementen 
aangepast of helemaal niet uitgevoerd konden worden.

Gelukkig was het geen volledige herhaling van het seizoen ervoor en dus gingen we weer 
met volle bussen naar Utrecht. De aanmeldingen vielen niet tegen en er waren zo’n 50 nieu-
we kinderen die voor het eerst de ijzers onderbonden. Omdat we vanwege de coronaregels 
niet in de sporthal de introductiemiddag konden houden, deden we dat bij de Tennisvereni-
ging Loosdrecht in de open lucht en dat was eigenlijk heel leuk. Het weer hielp mee en zo 
konden de nieuwe kinderen elkaar in hun groepjes leren kennen en de schaatsleiders door 
verschillende spannende spelletjes.

Op het ijs was het al gauw weer zoals vanouds, met vallen en opstaan bij de eerste les en 
daarna al gauw de eerste volle rondjes rijden. Evenementen zoals het Sinterklaas schaatsen 
en de Jeugdelfstedentocht konden helaas niet doorgaan maar elke vereniging maakte toch 
wel binnen de lessen hun eigen feestjes. Gelukkig kon de Jumbo IJscup wel doorgang vinden 
en na 4 wedstrijden ging Loek van Hövell tot Westerflier met de Jan Visser bokaal aan de haal. 
2e werd Elise Waterreus en 3e Quintin Brouwer.

Round Light Demo

Adequate light extra

Caviar Dreams
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Wel konden we aan het eind van het seizoen voor het eerst in 2 seizoenen weer met alle 
schaatsleiders en coördinatoren samen het einde van het seizoen vieren Restaurant Vliegveld 
Hilversum. Van een aantal schaatsleiders en coördinatoren hebben we afscheid genomen, 
speciaal willen we even noemen het afscheid van Bianca de Graaf. Meer dan 10 jaar heeft 
Bianca de ledenadministratie gedaan en was onvermoeibaar aanwezig bij alle evenementen 
en organisaties. Grote dank voor de vele uren die zij in onze jeugd heeft gestoken.

Gelukkig hebben we voor het komende seizoen weer nieuwe en enthousiaste schaatsleiders 
en coördinatoren gevonden.

Is alles dan positief? Naar de toekomst zijn er zorgen, wij zien dat de jeugd rond de 10 jaar be-
gint af te haken, en dat is een landelijke trend. Waar kinderen voorheen de volle ‘4 jaar’ mee-
deden, tot en met hun twaalfde, vinden ze het nu na 2/3 seizoenen genoeg, kennelijk is het 
niet spannend genoeg meer en is het meer van hetzelfde. Dat heeft ook consequenties voor 
het wedstrijdschaatsen want er stroomt weinig tot niks meer door naar de wedstrijdgroep en 
dat is zorgelijk. De jeugd heeft veel nieuwe prikkels nodig om het schaatsen leuk te blijven 
vinden en we zullen als verenigingen in samenwerking met de KNSB wegen moeten zien te 
vinden om kinderen langer te behouden voor het jeugdschaatsen en daarna.

Voor seizoen 22/23 zitten gelukkig alle uren weer stampvol, daar gaan we weer vol mee aan 
der slag!

Frans Eldering
Jeugdschaatsen Loosdrecht



16 IJsclub Loosdrecht



 17Seizoen 2022-2023

50 jarig jubileum van erelid Jan van der Wilt

Op 8 december 2021 hadden we weer een jubilaris binnen de club, Jan van der Wilt was 50 
jaar lid van ijsclub Loosdrecht, een bijzonder lange tijd waarin veel mooie ijsperioden zijn 
geweest. In december 1971 is Jan op 19e jarige leeftijd toegetreden tot het bestuur van 
ijsclub Loosdrecht. Eerst als penningmeester maar na een aantal jaren heeft hij de voorzit-
tershamer van Adriaan Doets overgenomen. Een groot aantal jaren heeft hij dit met veel 
plezier gedaan. Het was voor Jan weer tijd om de voorzittershamer over te dragen toen de 
ijsclub steeds groter werd met Jeugdschaatsen en de Trainingsgroep. Jan z’n schaatshart 
ligt nog steeds bij natuurijsbaan de Lange Akker. Als er maar een paar nachten vorst zijn ge-
weest staat hij met z’n meetstok op het ijs om de ijsdikte te meten. Als hij het ijs dik genoeg 
vindt kunnen de voorbereidingen worden getroffen om de ijsbaan te openen.

Door de corona konden we ook dit jubileum niet vieren op de ledenvergadering, daarom 
zijn een aantal bestuursleden op bezoek gegaan bij de jubilaris. Namens de club kreeg hij 
een mooi schaatsbeeld, bloemen en een foto op canvas,

Jan, bedankt voor al je inzet tot nu toe.
We hopen je nog lang bij de ijsclub te houden!
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BALANS PER 31 MEI 2021 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  90.437 80.257

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
  12.000

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 2022-2023   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
  29.750

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 2.830
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 seizoen 2021-2022 van 
de Trainingsgroep Loosdrecht 

Hierbij een terugblik op het 
seizoen 2021-2022 van de TGL. 

Dit seizoen hebben een drietal leden een verslagje gemaakt, welke we met jullie willen 
delen.

Een aantal TGL leden deden mee met de marathon wedstrijden. In de Pupillen competitie 
werd elke wedstrijd afgesloten met een kleine marathon. Hier gingen onze jeugdleden, 
Jacco, Giel, Bram, Ella en Hidde, met pupillen status van start. Ook was er een jeugdcompe-
titie voor C-junioren. Deze werd  niet zo goed bezocht omdat onze C- junioren de voorkeur 
gaven aan het rijden van de C4 marathon , waaraan ze ook mee mochten doen. Verder zijn 
er nog C3, C2 en C1 marathon verreden. Janneke reed mee met de C3. Zij schrijft hieronder 
een stukje over hoe zij de marathon beleefd heeft.

Afgelopen seizoen hebben een aantal TGL’ers fanatiek meege(st)reden in de Mijnten Mara-
thoncompetitie. In totaal stonden er 12 TGL’s aan de start van de marathon, wel te noemen; 
Katja, Maud, Jacco, Wessel, Yvonne, Esther, Sophie, Janneke, Mark, Martijn, Marjolein, Lucas 
en Bas. 
In de C4 categorie waren Jacco, Wessel en Yvonne vaste deelnemers in deze competitie. 
Jacco was een van de jongste deelnemers, maar hij liet zich daardoor niet uit het veld slaan. 
Hij ging elke week beter rijden en zo hield hij het steeds langer vol in het peloton. Naast zijn 
deelname in de C4 categorie reed Jacco ook mee met de pupillenmarathons. Met een 3e 
plaats in deze competitie wist Jacco zich te plaatsen voor het NK pupillenmarathon in Til-
burg. In de voorrondes werd hij 9e en daarmee wist hij een plekje in de A-finale te bemach-
tigen. Uiteindelijk is Jacco 18e geworden, wat een prima prestatie is!Oké, nu weer terug naar 
de C4. Het was Wessel zijn eerste jaar, maar hij wist zich meteen goed staande te houden 
tussen het oudere peloton. Wessel werd 12e in het eindklassement en zijn beste klassering 
was een 4e plaats. Op naar een podiumplaats volgend seizoen! 
Yvonne maakte na een aantal jaar haar rentree in het C4 peloton. Zij stond in totaal 3x op 
het podium met een 1e, 2e en 3e plaats. In het eindklassement werd zij 10e. Dit geeft goede 
motivatie om dit volgend seizoen voort te zetten.
In de C3 categorie stonden Sophie en Janneke als vaste deelnemers aan de start. Sophie 
reed veel op kop in het peloton, door haar inspanningen op kop van het peloton, behaalde 
zij een aantal keer belangrijke punten voor het klassement. Uiteindelijk werd zij 22ste in het 
eindklassement. 
Janneke had dit jaar grote ambities om hoog te eindigen in het klassement. Zij was vaak een 
vaste waarde in de top 10 van de uitslagen, daardoor pakte ze veel punten voor het klasse-
ment. Haar beste uitslag dit seizoen is een 2e plaats, dit was tevens haar eerste podium in 
haar marathon carrière. In het eindklassement eindigde Janneke als 4e algemeen en was ze 

Round Light Demo

Adequate light extra

Caviar Dreams



24 IJsclub Loosdrecht



 25Seizoen 2022-2023

de beste dame van dit seizoen. Volgend schaatsseizoen wordt er door Janneke gedebuteerd 
in de zesbanen competitie. 
In de C2 categorie stond Bas elke week aan de start. Dat was hij aan zijn stand verplicht 
als klassementsleider. Dat zorgde ervoor dat het peloton steeds minder vaak gaatjes dicht 
reed, waardoor Bas al het werk zelf moest doen. Over 9 wedstrijden behaalde Bas 7x een 
podiumplaats, waaronder 5x 1e. Door zijn overwinning in het eindklassement debuteert Bas 
volgend seizoen in de C1 categorie. En debuteert hij komend seizoen ook in het zesbanen-
toernooi.

Oud en Nieuw werd door een groep van TGL gevierd in Inzell. Weer een leuke en leerzame 
traditie, zeker met de toen geldende Corona maatregelen…

Op Zondag 20 Februari 2022 werden de clubkampioenschappen van het seizoen 2021-2022 
gereden. Iedereen deed hard zijn best om de vreselijke storm te trotseren. Ondanks deze 
storm werden er zelfs nog een aantal persoonlijke records gereden! Ook de jeugdrijders van 
JSL (Jeugdschaatsen Loosdrecht) konden even proeven aan het wedstrijd schaatsen. Aan 
het einde van de avond werd er nog een afsluitende activiteit georganiseerd om te kijken 
welk team het beste een estafette kon rijden, tezamen met een aantal rijders van TSL (Toer-
schaatsen Loosdrecht). Deze estafette werd uiteindelijk gewonnen door Jacco, Ella, Wessel, 
Pastel, Marijke en Bas!

Lucas Gresel en Marjolein vd Steen werden de Clubkampioenen van het afgelopen seizoen. 



26 IJsclub Loosdrecht



 27Seizoen 2022-2023

Op de dag van onze Clubkampioenschappen, stonden Isa en Emma aan de start van het 
NK junioren 3 km in Enschede. Isa eindigde op een 17e plaats. Emma wist zich met een 
8e plaats te kwalificeren voor de 5 km op zondag. Hier reed ze helaas met val naar de 12e 
plaats. Toch een mooie prestatie.

Een van de vele terugkerende activiteiten van de wedstrijdgroep is aan het eind van het 
seizoen de recordwedstrijden rijden in Thialf. Iedereen wil daar goede tijden rijden, want dat 
moet kunnen op dat snelle ijs. Jessica, de moeder van Pupil Bram schrijft hier onderstaande 
over.

Voor dag en dauw reed een grote groep TGL’ers richting Heerenveen. 1 voor 1 druppelde 
iedereen binnen in de enorme hal van Thialf  De eerstejaars keken hun ogen uit. Dit is toch 
even wat anders dan de Vechtsebanen in Utrecht. Ieder ging zich op hun eigen manier 
voorbereiden op de wedstrijd. Maar toch waren er veel gespannen gezichten, iedereen 
hoopte op het behalen van een  mooi PR op deze snelle baan.
Vele reden uiteindelijk mooie Pr`s op deze fantastisch mooie ijsbaan; wat was het genieten 
voor iedereen. Ook werden werd er wel een traantje gelaten, omdat het soms net niet was 
waar ze op gehoopt hadden. Desondanks werden er mooie ritten gereden en was iedereen 
weer een mooie ervaring rijker. Met een voldaan gevoel ging iedereen weer richting huis. 
Wat was dit een mooie afsluiter van het schaatsseizoen. 

Na het winterseizoen op het ijs, is er een trainingsstop tot na de feestweek in Mei. In deze 
tijd kunnen de schaatsers van de TGL even herstellen van het lange seizoen. Een jaarlijks 
terugkomende traditie is het meedoen aan de Sloep-zeskamp. TGL stond 17 punten achter 
op de koploper, maar wist met het laatste hoelahoep spel zoveel punten te scoren dat er 
uiteindelijk gewonnen werd met 3 punten verschil op de nummer 2. 

Op 5 Mei startte de TGL de voor-
bereidingen op het zomerseizoen 
met de bevrijdingsvuur estafette 
(Wageningen – Loosdrecht). [foto 
5 mei vuur met JSL] Samen met JSL 
werd op het feestterrein het vuur 
ontstoken.

In de zomertrainingen worden 
er drie onderdelen getraind: op 
Maandag skeeleren op Blikkenburg 
in Zeist, op Woensdag de bostrai-
ning (waar vooral getraind wordt op 
techniek) en op Vrijdag een fietstrai-
ning voor leden vanaf Junior C2. 
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Deze fiets trainingen staan in teken van duurvermogen en doorzetting, met mede als doel 
om eind Augustus mee te doen met het traditionele fiets evenement in België waar de TGL 
al jaar na jaar bij aanwezig is. De ”Velomediane” kortweg de KLOOT met zijn start in La Roche 
en Ardenne. Dit jaar hadden we onderdak in het plaatsje Maboge. Sophie vertelt hieronder 
haar ervaring.

Na een jaar wachten was het dan eindelijk zover, de TGL reisde eind augustus weer af naar 
de prachtige Ardennen om de Kloot te fietsen. Deze georganiseerde fietstocht is het hoog-
tepuntje van het zomerseizoen, waarbij iedereen kan toewerken naar zijn eigen doel: 93 km, 
133 km of 170 km. Eenmaal aangekomen bij het prachtige huis, konden wij helaas nog niet 
naar binnen. Er moest natuurlijk wel eerst gefietst worden, dus iedereen moest zich snel 
ergens om te zien kleden. Gelukkig hadden Karin en René de caravan meegenomen, die 
op dat moment als paskamer diende. Nadat meerdere mensen hun blaas hadden geleegd 
onder een brug, kon het infietsen beginnen. De groep was dit jaar een stuk groter dan de 
jaren hiervoor (30 man!!), dus daarom werd de groep gesplitst. Maud, Pastel, Lennart, Katja, 
Wessel, Jan en Isa reden de tocht dit jaar voor het eerst. Zij gingen met Janneke mee om te 
wennen aan de steile heuvels en dit bleek zeker even wennen te zijn… Ook de meer erva-
ren groep had het meteen zwaar, want het infietsen begon gelijk met een kilometer lange 
klim. Vrij intens, na uren in de auto te hebben gezeten. Dit gold niet voor iedereen, want 
Rink bijvoorbeeld, fietste iedere berg met twee vingers in zijn neus omhoog.
Nadat iedereen weer flink het zuur in de benen had zitten, konden we gelukkig het huis in. 
Dit was een oud hotel en kreeg volgens het bordje op de deur maar liefst een 8.7, de ver-
wachtingen waren dus hoog! De keuken maakte deze verwachtingen zeker waar, want deze 
was ontzettend groot. Het fijne was ook dat iedereen in twee- of drietallen sliep, met een 
eigen badkamer. Jan had een privé-kamer, maar kreeg dan ook wel een wasbak waarbij het 
water rechtstreeks op de grond liep. Frank en Manon hadden het ook minder getroffen met 
een doorgezakt bed. Eén voordeel daarvan was wel, dat ze het matras op de grond hadden 
liggen en was dus perfect voor de massages!

Zaterdagochtend was het zover en zag je aan de ontbijttafel de gespannen koppen zitten, 
want iedereen wist dat de tocht zwaar zou gaan worden, de vraag was alleen: ‘Hoe zwaar?’. 
Frank had het in ieder geval heel zwaar, want na een nacht op de grond te hebben gelegen, 
startte hij met twee lekke banden voor de start. Vervolgens reed hij na een aantal kilometer 
weer lek, dus erg begrijpelijk dat je het dan niet meer ziet zitten. Verder heeft iedereen zichzelf 
kunnen verbazen: Bas vond 170 km niet genoeg en reed verder tot de 200, Janneke en 
Martijn hebben voor het eerst 170 km lang samen gefietst, Jeffrey reed onverwachts ook de 
170, Marjolein en Annemee waren door het koersen goed getraind en hebben fluitend 133 
gefietst, Manon en Sophie hebben vrij ongetraind ook 133 km afgelegd en Linde moest eerder 
afhaken, maar heeft wel de muur op gefietst. Alexandra, Karin en Ellen hebben uren langs de 
weg gestaan voor de mentale support, waar iedereen hen wel heel dankbaar voor is. René, Isa, 
Katja, Wessel, Erwin, Rink, Jan, Maud, Pastel, Lennart en Jade hebben allemaal 93 km gefietst. 
Nu denk je vast dat 93 km een eitje is, maar in de Ardennen is dit zeker niet het geval! 
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Zondag was het de dag van vertrek, maar eerst moest er natuurlijk nog gefietst worden. 
Een aantal hadden een bonte nacht achter de rug, dus voor hen was dit extra zwaar. Sophie 
werd gestoken door een wesp, dus zij eindigde vrij snel op het terras. Op dit terras zaten ook 
Ellen, Karin, Alexandra, René, Jan en Erwin even bij te komen van de afgelopen dagen. Dit 
was wel nodig, want zonder hen was dit weekend absoluut geen succesverhaal geworden!
Op naar volgend jaar!

Begin Oktober gaat de IJsbaan weer open. Daarvoor moet van te voren heel veel werk verzet 
worden. Gelukkig had iedere vereniging een aantal leden gestuurd om mee te helpen met 
lijnen trekken op het ijs. Een primeur bracht IJsclub Loosdrecht, want een drietal Junioren 
was hierbij aanwezig. Pastel, Jade en Isa. Volgend jaar weer hoorde ik!!
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Ook dit seizoen 22-23 mogen we vanuit het jeugdschaatsen weer twee rijders verwelko-
men. Rutger en Willemijn Everaars. De TGL heeft ook een nieuwe trainer voor de oudere 
groep die op de woensdagavond U05 schaatsen, Gino Hubner.  Allen van harte welkom bij 
onze trainingsgroep. 
De trainers zijn een samenwerking aangegaan met de Toergroep welke op de maandag 
schaatsen. Een aantal leden gaan op de woensdag meetrainen met de jongeren groep. 
Jikke en Mia, leuk dat jullie even willen rondkijken bij ons en misschien ook een wedstrijdje 
mee gaan rijden. Spannend hoor.

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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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:  
□ Voorletters:    □ Adres en Postcode:
□ Roepnaam:   □ Telefoon nummer:
□ Achternaam:   □ Geboortedatum [ DG ] [MND] [JR]:
□ m/v [man / vrouw ]:   □ uw Emailadres: (hebben wij echt nodig !!)

Bij voorkeur gebruikt u het inschrijf formulier dat op onze website staat www.ijsclubloos-
drecht.nl of u corrigeert de gegevens op het ontvangen formulier en stuurt dat per mail 
naar ons toe naar: leden@ijsclubloosdrecht.nl of t.a.v. Ledenadministratie IJsclub Loosdrecht, 
Jol 23, 1231 TR Loosdrecht
Wij willen graag dat u voor 1 december 2022 betaald heeft, dan ontvangt u uw leden-
kaarten op tijd. 
Heeft u nog niet betaald en bent u de brief of het mailtje kwijtgeraakt. Maakt u dan € 11,- 
per betalend lid op uw adres (boven de 17 jaar) over naar: NL 07 INGB 0003 1864 41 
t.n.v. IJsclub Loosdrecht. Vermeld altijd: uw ledennummer(s) zie adressticker ( = LA XXXX )
of in ieder geval uw Postcode + huisnummer wanneer u uw ledennummer(s) ook niet meer 
weet.

Rabo ClubSupport Actie 2022
Afgelopen september 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 een prachtig bedrag van € 2.464,72 waar we ontzettend blij mee zijn.

We bedanken iedereen die op ons heeft gestemd!
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