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De perikelen met de gemeente rondom de aanleg van 
een skeelerbaan gingen na het verschijnen van het vorige 
clubblad gewoon door. Op 24 juni jl. keurde de 
gemeenteraad de aanleg van de skeelerbaan voor 2022 
in het park Assumburg goed, echter niet op welke plek 
precies. Dit hangt af van het externe onderzoek. Aan dit 
onderzoek doen alle belanghebbenden mee, en wij als KJ 
houden vast aan onze huidige locatie. Tussen juni en nu 
bezochten wij heel veel overleggen en inspraak-rondes. 
In Dagblad Kennemerland van 26 oktober konden jullie 
lezen dat er vanuit dit onderzoek twee plannen aan de 
raad worden voorgelegd. In beide versies blijft KJ op 
dezelfde plaats zitten en als de Raad dit in december 
goedkeurt, staat ons niets meer in de weg om in 2022 met 

de aanleg te beginnen. Een lang gekoesterde wens gaat dan in vervulling; na ruim 20 jaar praten kunnen 
wij concreet aan de slag. 

Na de zomer kwamen de activiteiten in ons clubgebouw langzaam maar zeker weer op gang.  
Op 2 september werd Lida blij verrast met de voor haar onverwachte komst van de wethouder  
Aad Schoorl. Zij verkeerde in de veronderstelling dat er die avond alleen een prachtig gerenoveerde 
duwslee werd onthuld. Groot was haar verbazing toen zij zelf door de wethouder naar voren werd 
gevraagd. Lida werd die avond tot lid in de orde van Oranje-Nassau benoemd. In verband met corona 
werd  deze onderscheiding door Jos opgespeld. Het zal niemand verbazen waarom Lida deze 
onderscheiding kreeg. Lida is al meer dan 40 jaar actief bij KJ en doet zij allerlei voorkomende 
werkzaamheden. Zij is kantinebeheerder en coördinator van de vrijwilligers en zet zich in bij onder 
andere schaats- en wielerwedstrijden en overige evenementen. Ook is ze bevoegd jurylid bij 
(inter)nationale en regionale langebaan- en marathonwedstrijden. Vanaf 1984 tot nu is zij vrijwilliger bij 
de Stichting Wieler Comité Heemskerk. De stichting organiseert de jaarlijkse wielerronde in Heemskerk 
en zij regelt daar vele facilitaire zaken en fungeert als gastvrouw. 
Als dank voor het vele werk dat zij doet, werd haar op 4 september door de ijsclub en de Stichting 
Wielerronde een receptie aangeboden, Deze werd door veel mensen bezocht.  

Nadat we een jaar hadden overgeslagen vanwege corona, werd op 1 oktober onze Ledenvergadering 
gehouden. De belangstelling was groot. Een kleine 60 mensen waren aanwezig. Dit geeft maar weer 
eens aan hoe groot de betrokkenheid bij de club is. Diverse zaken passeerden de revue en een verslag 
hiervan vinden jullie verderop in dit blad. Aan het einde van de vergadering, werd met algemene 
goedkeuring van de leden Lida tot erelid van de ijsclub benoemd. Matthy van Klaveren reikte haar deze 
onderscheiding uit voor al het werk dat Lida voor de club heeft gedaan en nog steeds doet. Vrijwel nooit 
is haar iets teveel. Zij heeft aandacht en belangstelling voor mensen en is altijd bereid om ze te helpen. 
Genoeg reden om in aanmerking te komen voor deze bijzondere onderscheiding. 

Ja, en dan wordt er ook weer geschaatst. De belangstelling voor het jeugdschaatsen is groot. Meer dan 
100 kinderen schaatsen elke zaterdag op de baan in Haarlem, onder leiding van trainers/begeleiders van 
Kees Jongert. Maartje (Heine) en Henk (Gouma) hebben de supervisie en weten alles in goede banen te 
leiden. Wij hopen veel van deze kinderen ook straks op onze nieuwe skeelerbaan te ontmoeten. Ook op 
andere fronten wordt  alweer druk geschaatst, de licentiehouders op de maandag en woensdag en de 
recreanten op de dinsdagochtend en -avond. Laten wij hopen dat het coronavirus beheersbaar blijft en 
dat wij deze winter ongestoord kunnen genieten van onze mooie sport.                                                                                                                                                                            
Ik wens jullie allemaal een heel fijn schaatsseizoen toe!  
Groet Nico 

  

 
 
Op de website www.ijsclubkeesjongert.nl vind je het laatste nieuws over de club, staat alle informatie 
over onze evenementen en natuurlijk vind je er een versie van de Doorloper met kleurenfoto’s. Er is ook  
een facebookpagina voor IJsclub Kees Jongert. Deze pagina is alleen voor leden.   

http://www.ijsclubkeesjongert.nl/
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Ben je lid van Kees Jongert en gebruik je facebook, dan kan je je aanmelden als lid van de Kees Jongert 
pagina. Hier lees je tijdens het schaatsseizoen elke dinsdag de wedstrijdverslagen van de marathons.  
 
Wil je iets delen met de leden van je club? Een mooie foto, een bijzondere prestatie of een leuk 
evenement? Mail het naar duingoedhart@ziggo.nl en je leest het in De Doorloper, op de website of de 
facebookpagina. Je kunt ook zelf foto’s of prestaties posten op de facebookpagina. DOEN!! 
Groeten, Renée 
 
 

 

13 november  landelijke marathoncompetitie Haarlem  
12 februari  KJ Bokaal 
 

 
 

 

Begin juli kwam Hans de Boer door een hond wel heel ongelukkig ten val waardoor hij in het ziekenhuis 
belandde. Hans lag flink in de kreukels en was er een tijd zoet mee, maar zit inmiddels weer voorzichtig 
op de fiets. Hij kreeg een fruitmand van de club om aan te sterken. Jos en Lida ontvingen een mooi 
boeket vanwege hun 50e trouwdag en Lida natuurlijk vanwege haar koninklijke onderscheiding.  
Nico kreeg een bloemetje na ontslag uit het ziekenhuis.  

 
 
 

 
Jammer genoeg liep ik in augustus na een tekenbeet de ziekte van Lyme op. Dit werd na ongeveer twee 
weken geconstateerd in het Rode Kruis Ziekenhuis. Door de beet is de zenuw, die de ademhaling regelt 
van mijn middenrif, aangetast. Verder zijn de zenuwen van mijn armen geraakt. De rechterarm 
functioneert inmiddels weer en voor de andere arm krijg ik therapie. Het is nu nog ongewis of ik helemaal 
zal herstellen. Ik voel mij op dit moment redelijk goed en werk aan mijn herstel. Ik wil jullie allemaal 
ontzettend bedanken voor de mooie bloemen, kaarten, berichtjes, telefoontjes en bezoeken. Het heeft 
ons erg goed gedaan.  
Groeten Nico en Anneke 

 
Ik wil alle leden bedanken voor de aanwezigheid tijdens de receptie en voor de attenties en kaarten die 
ik kreeg (ook thuis) voor mijn koninklijke onderscheiding.  
Groetjes Lida Niesten 

 

 
Beste lezer, 
Hier volgt een verslag van mijn 6x Mont Ventoux Challenge. Het routeboekje zag er als volgt uit:  
Bédoin -> Malaucène -> Sault -> Bédoin -> Sault -> Malaucène.  
Van 4.45 tot 23.30 van huis, waarvan 13 uur en 31 minuten op de fiets.  
277 km, 8773 hoogtemeters. 
 
Om 4.45 uur vertrok ik van de camping in Bédoin voor mijn eerste beklimming. In het pikdonker reed ik 
achter mijn voorlicht aan. Ik zocht een goed ritme en klom redelijk vlot door het bos. Eenmaal bij het 
maanlandschap aangekomen, zag ik de zon opkomen. Heel lang kon ik er niet van genieten, een paar 
bochten later werd ik achterna gezeten door de wolfjagende herdershonden die huishouden op de 
Ventoux. Na een flinke sprint kon ik ze ontwijken en was ik voor het eerst boven op de Kale Reus. Door 
naar Malaucène. Over het algemeen wordt Bédoin als de zwaarste beklimming gezien, maar die van 
Malaucène krijgt van mij die titel. Een strook van twee kilometer lang, gemiddeld 12%, die je na een uur 
klimmen lang voorgeschoteld krijgt, was een bittere pil. Ik kon de hele klim gelukkig samen rijden met 
een andere fietser, die de steile stukken voor zijn rekening nam en ik de stukken onder de 10%. Nummer 
twee in de boeken. Na een pitstop in Sault kon ik aan de derde klim beginnen. Sault is een makkie als je 
die andere twee al in de benen hebt zitten. Dus na een soepele beklimming kon ik nummer drie 
afstempelen. Dat deed ik na iedere beklimming in de vertrekdorpen bij de bakker, het toeristenbureau of 
een restaurant. Ik was halverwege en hier werd ik overmoedig. 

mailto:duingoedhart@ziggo.nl
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De eerste drie keer viel me nog alles mee dus na 
een wat langere pauze had ik veel vertrouwen in 
een goede afloop. Dat sloeg om bij poging vier; 
Bédoin. Het was bloedheet in het dal, om 
vervolgens een paar kilometer lang door een 
stortbui te fietsen. Drijfnat kwam ik boven, waar 
het de hele dag slechts 5 graden was met een 
flinke wind. Onderkoeld kwam ik aan in Sault, 
waar ik na een kopje thee weer voor de vijfde 
keer naar de top van de Ventoux vertrok.  
Ik had gehoopt hier nogmaals te kunnen 
herstellen, maar zelfs de klim van Sault was 
zwaar en spaarde mijn benen niet.  
Eenmaal boven kreeg ik mijn mooiste uitzicht 
van de dag te zien; een stralende zonsonder-
gang, Dit betekende daarmee ook het einde van 
het daglicht. In het pikdonker kwam ik aan in 
Malaucène, waar ik weer bibberend van de kou 
mijn laatste stempel haalde. Ik heb zelfs nog kort 
gedacht om een theedoek van het restaurant te 
stelen om die onder mijn shirt te doen, maar 
gelukkig stapte ik op tijd uit deze survivalmodus. 
Tijd voor beklimming zes. Ik voelde mij net zo'n 
diepzeevis die in het donkerste donker zijn 
lampje achtervolgt. Als ik die steile strook 
overleef, dan ga ik het halen. Blijven trappen, 
niet nadenken.  
 

Uiteindelijk behaalde ik de top om 22.54 uur, dertig minuten later en voor de zesde keer tot op het bot 
afgekoeld, parkeerde ik mijn fiets op de camping. 
  
Wie de Mont Ventoux drie keer beklimt, krijgt de titel Cinglé (betekent in het Frans malloot, mafkees, 
gestoorde etc.). Doe je dit zes keer, dan mag je jezelf een Bicinglé noemen. Ik ga vanaf nu dus als 
dubbele malloot door het leven en wens ook zo aangesproken te worden. "Dit nooit meer," zei ik tegen 
mezelf, maar ondertussen heb ik wel evenveel genoten als afgezien. Op naar het volgende avontuur! 
 
Luc Heine 
 
 

 
 

In april 2017 kregen Huub en ik de Vittorio tandem 
van Frank en Hanna … 
Zij hebben die tandem op maat laten maken door 
Groot in Alkmaar, de Vittoriobouwer. 
De tandem is veel meegegaan op hun 
buitenlandse reizen, maar hing al een aantal jaar 
in de nok van de schuur. Frank wist dat wij al een 
ATB-tandem hadden en vroeg of wij belangstelling 
hadden voor de Vittorio wegtandem. Huub en ik 
hebben er een aantal jaar fijn op gereden, maar 
Huub voelt zich door zijn lengte prettiger op de 
ATB, dus … 
Ik had Frank al moeten beloven dat die tandem 
nooit op Marktplaats zou komen, dus leek het mij 
wel wat om de tandem ter beschikking te stellen 
aan de leden van Kees Jongert … en zo 
geschiedde … 
 
Op de foto, van links naar rechts: Frank Verbrugge, 
Huub en Cor Duin en Hanna Verbrugge.  
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V erstopte  riolering  of afvoerleiding,  

oplossen van stank problemen  en 
  

camera inspecties. Maar ook 
  

voor het plaatsen of vervangen 
  

van riolering .   

 

   
ONTSTOPPINGSBEDRIJF   

CEES FI LIPPO 

  

T el .  06 - 51 59 83 90 

  

WWW.CEESFILIPPO.NL    

------------------- 

  

 
 
 

 

 

 
 
 

RIJWIEL SPECIAALZAAK 
Rijksweg 137 

1906 BG  LIMMEN 
www.krooneliefting.nl 

Telefoon algemeen  072-5051239 
Telefoon werkplaats 072-5052269 
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Er zijn twee plaatsen waar u lekker eet.  
Bij u thuis en bij…….’OASE’! 

Lunch- en frituursalon Oase 
Plantage 148 - 1943 LR Beverwijk 

Telefoon 0251-225302 
lunchfrituursalonoase.nl 

Maandag gesloten. 
 

                                          
   

VERKOOP/VERHUUR PROFESSIONELE LICHT & GELUIDSAPPARATUUR VOOR ORKEST - DISCO - CONCERT - OMROEP -                                                
EVENEMENT- VERGADERING.  TEVENS VERHUUR VAN PODIUMDELEN - GROOTBEELDVIDEO - AGGREGATEN. 
 
 

 

 
 
 
De Trompet 1344 
1967 DA  HEEMSKERK 
Telefoon:  0251-211622 
Telefax:    0251-213126 
E-mail:     info@m-sound.nl 
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Het was in april 2021 dat voorzitter Nico Pronk van Astrid en Nico Vessies de vraag kreeg of er 
interesse was voor een duwslee, die in hun bezit was. Een foto van de duwslee werd toegestuurd en 
Nico vroeg mij of het wat was voor de club. In eerste instantie zag ik er niet veel in omdat de slee heel 
erg beschadigd was en er vervallen uitzag. Na enig beraad en overleg met Nico toch de slee 
opgehaald en bij mij in de schuur schoongemaakt. Ja, wat moet je er dan mee? Omdat hij toch 
vervallen en beschadigd was. 
Omdat ik donateur ben van het Hindelooper schaatsmuseum, dacht ik eraan om Gauke Bootsma te 
bellen en te vragen of hij er wat in zag om de slee op te knappen en te beschilderen. Een foto 
gestuurd van de slee en hij antwoordde positief: ”Kom de slee maar brengen”. Dus Lida en ik in de 
coronatijd op naar Hindeloopen, een gezellige dag gehad (het museum was gesloten) en de slee 
achtergelaten. 
Eind juli werd ik door Gauke gebeld dat hij met vrouw en zoon een dagje Noord-Holland ging doen en 
de slee kwam brengen. Onze verbazing was groot toen de totaal opgeknapte en beschilderde slee uit 
de bus werd gehaald. Werkelijk een plaatje en een verrijking voor de club. Voor extra uitstraling werd 
door Mariëtte Winkel een Westfriese dame in oude klederdracht gemaakt, die het helemaal compleet 
maakt. Prachtig om dit historische object te zien stralen op de kast, achterin het clubgebouw. Wij zijn 
heel veel dank verschuldigd aan de schenkers, maar vooral aan de familie Bootsma die er een uniek 
historisch monument van heeft gemaakt en Mariëtte, die zorgde voor de kers op de taart. 
 

 
 
Pieter Bootsma, Jos, Greta en Gauke (de schilder) Bootsma 
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De duwslee stond aanvankelijk in huize Beekzangh. Daar woonde mevrouw Koster-Heck sinds 1903 
met haar man Aad Koster. De slee stond toen al in dit huis, wat een historisch pand is en gebouwd is 
in 1650. Astrid kwam er als paardenmeisje over de vloer, nu ongeveer 50 jaar geleden. Zij zag daar 
de slee al op de hooizolder staan, boven het koetshuis en de stallen. In de slee zaten twee houten 
bakken en foto’s met glasplaten van dames in prachtige lange jurken en mannen in pakken met hoge 
hoeden. Beelden die je kent uit oude Engelse films. Omdat Astrid helemaal weg was van die slee 
kreeg zij hem als verjaardagscadeau, en wilde hem opknappen en in de tuin zetten met planten erin. 
Gelukkig is dit niet gebeurd en uiteindelijk stond de slee al tientallen jaren ongebruikt op zolder. Hij 
heeft nog een aantal jaren als etalagestuk met rendier Rudolf in de winkel van Good for you gestaan. 
Toen de vriendin van Astrid overleed, is de slee bij haar teruggekomen.  
Voor zover Astrid het heeft kunnen onderzoeken, moet de slee van omstreeks 1850 zijn. 
 

 

De onthulling door Astrid Vessies en mevrouw Koster-Heck                           Westfriese dame gemaakt door   
                                                                                                                         Mariëtte Winkel 

 
Voor                                                                     Na 

 

 

 

Schaatsmedailles van Toertochten 
Matthy van Klaveren (06-10818558) 
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TOESPRAAK MATTHY VAN KLAVEREN 

Ik wil even het woord en ga mij hiermee misschien 
ook op Glad ijs wagen, maar dat merken we dan wel. 
De ijsclub is opgericht in 1964 en bestaat dit jaar dus 
57 jaar. Van die eerste jaren zijn geen ledenlijsten 
meer aanwezig en waarschijnlijk is het ook van latere 
jaren niet meer te achterhalen wanneer iemand lid is 
geworden. Of er nu nog leden lid zijn vanaf het eerste 
uur is niet geheel duidelijk, maar in ieder geval zullen 
dit er nooit veel kunnen zijn. Toch zijn er leden die al 
lang en zeker meer dan 50 jaar lid zijn. Dit is op 
zichzelf geen reden om iemand te benoemen tot 
Erelid of Lid van Verdienste van de club. Maar als je 
daarnaast ook nog een grote bijdrage levert aan de 
ontwikkeling en instandhouding van de club wordt het 
al een ander verhaal. Bekleed je ook nog een rol bij 
beleidsbepalende maatregelen dan is het klip en klaar dat je daarvoor wel in aanmerking komt.  
Nu kan je je afvragen waarom het zo lang heeft geduurd en dat heb ik dan ook gedaan, maar een 
goede verklaring heb ik daar eigenlijk niet voor. Ik zou me kunnen verschuilen achter we wilden goed 
beslagen ten ijs komen, maar dat is niet terecht. Nu hadden we dit al wel een paar jaar eerder 
gepland, maar er fietste iedere keer wat tussendoor. Als we niet uitkijken dan gebeurt het nog met  
St. Juttemis als de kalveren op het ijs dansen.  
 
Nu vraagt iedereen zich misschien af wie zijn ‘WE’. Een aantal jaren geleden is er Commissie 
samengesteld bestaande uit Mart Kos, Jos Niesten en ondergetekende, ter weging en beoordeling of 
er personen in aanmerking komen voor een onderscheiding van de club. Jos hadden we bij die 
afweging begin 2019 al gepasseerd want die leek ons niet onafhankelijk genoeg. Hoewel de 
commissie doorgaans niet over één nacht ijs gaat was de beslissing hierover snel genomen. 
 
De speld heb ik dan ook al bijna drie jaar in huis. Misschien lijkt het mosterd na de maaltijd na de 
koninklijke onderscheiding, maar lid en ridder zijn er al duizenden en Erelid van de ijsclub slechts 14. 
 
2019 André Kieftenbeld stopte met schoolschaatsen en ging uit het bestuur. We wilden niet de 
spotlights op twee personen tegelijk, want beiden verdienden het om volledig in het middelpunt te 
staan.  
IJs en weder dienende zouden we het dan in 2020 doen.  
2020 april / mei bij de prijsuitreiking 
2020 bij de jaarvergadering (Corona) 
2021 bij de prijsuitreiking  (Corona) 
2021 receptie na de onderscheiding in de orde van Oranje Nassau, maar ook dat vonden we in dit 

geval lastig. 
2021 Jaarvergadering 
 
De motivering 
* Als op de 1e donderdag van de maand, op de werkochtend alhier de voorzitter, de vice-voorzitter en  
  commissaris landijsbaan (natuurijsbaan) hun woordje hebben gedaan en de koffie is in de man, klinkt  
  het bijna steevast: “Lida wat moet er gebeuren”. Dit geeft, denk ik, alleen maar aan welke stempel  
  - in positieve zin - jij op de club drukt. 
* Lid van voor 1970 dus ruim 50 jaar. 
* Rouleerschema – kantinebeheerster – houdt agenda clubhuis bij – gastvrouw. 
+ Lida is het 15e Erelid, maar wel de eerste vrouw. 
 
Zo’n besluit moet natuurlijk ook wel worden gedragen door de leden van de club. En, vóór ik de speld 
ga uitreiken, hoop ik dan ook op een ondersteunend applaus uit deze vergadering.  
Nu ben ik wat onhandig om zo’n speld op te spelden, want ik prik zo in je vel. Nu kan ik natuurlijk mijn  
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hand erachter houden, maar dan zou ik zomaar op rapport moeten komen bij het bestuur voor 
grensoverschrijdend gedrag. Bovendien wil ik ook geen scheve schaats rijden. Kortom ik ga je de 
speld gewoon overhandigen. 
 
Dank voor het vele werk dat je al hebt gedaan en hoop dat je nog lang hiermee door kan, wil en mag 
gaan. 
 
Namens de commissie ter weging en beoordeling of er personen in aanmerking komen voor een 
onderscheiding van de club 
Matthy en Mart 
 
 

 
 
Gelukkig mogen er dit seizoen weer wedstrijden worden gereden. Zowel de langebaan- als 
marathonwedstrijden zijn inmiddels in volle gang. 
 
Langebaanwedstrijden 
Op IJsbaan Haarlem worden langebaanwedstrijden georganiseerd voor de IJskonijn-, IJsbeer- en 
Kennemercup. Deze schaatscompetities zijn voor wedstrijdrijders die IJsbaan Haarlem als thuisbaan 
hebben. Daarnaast zijn er ook nog een aantal andere wedstrijden op uitnodiging zoals bijvoorbeeld de 
Kees Jongert Bokaal. 
 

 
Competitie voor pupillen. Meer informatie: www.ijskonijncup.nl 
 

 
 

Competitie voor junioren C. Meer informatie: www.ijsbeercup.nl 
 

 
 
Competitie voor rijders vanaf junioren B. Meer informatie: www.kennemercup.nl 
 
 

Om mee te kunnen doen aan wedstrijden heb je een wedstrijdabonnement en een wedstrijdlicentie 
nodig. Een wedstrijdabonnement regel je via de ledensecretaris van onze ijsclub. Een wedstrijdlicentie 
vraag je aan bij de KNSB. Een wedstrijdlicentie is één jaar geldig vanaf het moment dat je de licentie 
hebt besteld. Hoe je een wedstrijdlicentie kunt aanvragen, vind je op: 
https://knsb.nl/algemeen/aanschaf-wedstrijdlicentie/ 
 
Inschrijven voor de wedstrijden doe je via www.inschrijven.schaatsen.nl . Kies dan voor discipline 
langebaan en ijsbaan Haarlem. 
 

De voorlopige startlijsten worden op de dag van de wedstrijd gepubliceerd in de Sportity 
app. Wachtwoord is: BAAN-HAA. Ook de uitslagen zijn na afloop te zien in deze app. 
 
Ga naar http://www.bchaarlem.nl/langebaan/kalender voor de totale wedstrijdkalender.  
Let op: dit betreft een concept-kalender. Wijzigingen voorbehouden! 

 
Marathonwedstrijden maandagavond: 
De marathoncompetitie heeft dit seizoen een sponsor en naamgever, en wel Jan van der Hoorn, 
schaats-, skeeler- en triathlonspecialist. Deze zorgt voor veel leuke extra prijzen. Jan van der Hoorn 
exploiteert vanaf dit seizoen de schaatswinkel op de ijsbaan. 
 
Om de week komen de diverse rijders in actie. Op de even weken zijn dit categorie 1 en 2 en op de 
oneven weken categorie 3, 4 en 5. 
De uitslagen worden niet meer op papier geprint. Informatie en uitslagen zijn ook terug te vinden in de 
Sportity app. Voeg het marathonchannel toe. wachtwoord is: marathonHAA. 

http://www.ijskonijncup.nl/
http://www.ijsbeercup.nl/
http://www.kennemercup.nl/
https://knsb.nl/algemeen/aanschaf-wedstrijdlicentie/
http://www.inschrijven.schaatsen.nl/
http://www.bchaarlem.nl/langebaan/kalender
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Wil je een keer meedoen aan een marathonwedstrijd dan kost dit € 5,00 (plus daglicentie). Ook 
deelnemers zonder abonnement, maar met een baankaart voor Haarlem kunnen inschrijven. 
Inschrijving is mogelijk gedurende het gehele seizoen, tot één dag voor elke wedstrijd. Vergeet niet je 
transponder te registreren in mijn.knsb.nl. 
 
Voor de volledige marathonkalender zie ook http://www.bchaarlem.nl/marathon/kalender  
 
 
Juryleden gezocht 
Dit seizoen worden er in totaal 46 langebaanwedstrijden georganiseerd. Per 
wedstrijd zijn er 14 juryleden nodig: van EHBO-er tot hulpstarter tot klokker. 
Er is dus een grote poel aan vrijwilligers nodig om iedere wedstrijd van 
voldoende juryleden te voorzien. We kunnen jouw hulp dan ook hard 
gebruiken! In ruil hiervoor krijg je veel gezelligheid, koffie/thee met iets lekkers 
en het belangrijkste: veel blije rijders! Wil je komen jureren, meld je dan aan bij 
Nico Pronk via nico.pronk@gmail.com . Ook als je nog twijfelt en vragen hebt, 
kun je bij Nico terecht. Want zonder jury geen wedstrijd! 
 
 

 
 
Beste KJ’ers, 
 
Zo, we mogen weer. Na ruim 1,5 jaar mogen we weer letterlijk en figuurlijk los. Althans volgens een 
aantal figuren, die in het journaal commentaar gaven, is het weer heerlijk om je weer klem te mogen 
zuipen in de kroeg. “Dat wil iedereen toch”,,zeggen ze er ook nog achteraan.  
Nou dat zal best, maar Kootje niet hoor. Dat klem zuipen heeft, gezien de spanning op de broekriem 
die al in het laatste gaatje staat, al tijdens de coronacrisis plaats gevonden.  
Als er een dierenkwartet op basis van foto’s van mensen zou worden gemaakt, denk ik dat ze mij voor 
het kwartet varkens, voor het hangbuikzwijntje vragen. Zie je dat voor je? Mag ik van jou van de 
varkens, Kootje het hangbuikzwijntje? Laat uw fantasie de vrije loop en bedenk er zelf de overige drie 
varkens bij. Je kunt er ook een gezelschapsspel van maken.   
 
Dat hamsteren is bij Kootje geen wc-papier geweest. Eerder nog vitamine D(rank) en B(ier). Zie dat er 
nu maar eens af te krijgen. Ik denk ik dat maar ga doen in de restaurants die in de krant door een 
culinair redacteur worden besproken. 
Hoe groter de borden des te kleiner het gerecht (ja, Cruijff, die had je nog niet hè). 
Als ik die recensies lees, denk ik wel eens dat het geschreven is door een flauweculinair redacteur. 
Wat een gebakken lucht af en toe. Ze hebben het over gerechten met aardse tonen. Zeg gewoon dat 
er een grondsmaak aanzit en dat het eigenlijk niet te hachelen is.  
 
En dan al die verkleinwoordjes die ze gebruiken, blijkbaar om aan te geven dat de porties klein zijn. 
Een kind draagt tenslotte ook schoentjes en geen schoenen. Om in stijl te blijven, om van te grillen. 
Nog erger dan opgewarmde yoghurt met uitgebakken spek. Dan hebben ze het over jammetjes 
(sjemmetjes) in plaats van gewoon jam (wat pas lekker is als het veel is), waarbij ik een visioen van de 
hoeveelheid van een uitgeknepen jeugdpuistje krijg.  
 
Zo bestelde ik eens in een restaurantje, je moest binnen bukken dus dan mag je dat zeggen, een 
gerecht met volgens de kaart olijfjes. Want bij het vleesgerecht met gekneusde peperkorreltjes, hoe 
verzin je hem,  kreeg ik niet direct het water in de mond. Toen ik het voor m’n neus had, heb ik aan de 
ober gevraagd, “als dit olijfjes zijn, hoe groot zijn jullie normale olijven dan? Net zo groot als een flinke 
appel of zo?” Bij het zien van de rekening kreeg ik het idee dat hun normale olijven van het formaat 
pompoen moeten zijn geweest. 
 
Over die verkleinwoordjes. Bij golfclub Heemskerk staat een bord met de tekst ‘Kom gezellig een 
vorkje meeprikken.’ Sta je daar met een lullig gebaksvorkje in je hand tussen de bankdirecteuren, die 
wellicht met een hooivork staan te prikken en er zoals gewoonlijk met het grootste deel van de buit 
vandoor gaan, althans op hun reputatie afgaande.  

http://www.bchaarlem.nl/marathon/kalender
mailto:nico.pronk@gmail.com
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Je kunt je ook in een restaurant vergissen. Ik was in de buurt van Zwolle zeer actief geweest (de Ster 
van Zwolle gefietst) en zo tegen een uur of zes dan lust je wel wat. Hoeft niet lekker te zijn als het 
maar baggervet is. Ik op zoek naar een wegrestaurant annex truckerscafé voor een broodje bal en 
een pilsie en dacht dat ik die gevonden had. Tenminste er zat een sticker van een bekend frans 
bandenmerk, ja zo’n mannetje die ook zo in het kwartet bij de varkens kan, op de deur. Sterker nog, er 
was ook nog reclame voor winterbanden. Bij drie sneeuwvlokjes of iets dat erop lijkt, schijnen het 
winterbanden te zijn.  
 
Ik daar naar binnen. De vrouw die mij ontvangt, zei vrijwel direct tegen mij “dat Sjonnie al achter de 
kachel stond”. Ik zeg nog: “Ja, dat is leuk, heeft hij het koud of zo, je kunt je ook warm werken.”  
De naam Sjonnie roept bij mij altijd bepaalde associaties op. Sterker nog, ik draag thuis vaak een 
Sjonnie-broek (zo’n ruimzittende broek van het merk met de drie strepen), die ik pas aan mag als de 
gordijnen dicht zijn. Bij ons thuis vroeger kon alleen de kat achter de kachel, zo krap was het daar. 
Dan maar hopen dat de kachel niet aan is en Sjonnie zich gaat klem zuipen, Alhoewel dat altijd met 
een sisser afloopt. 
 
Het bleek de kok te zijn die al aan het koken was en dat zijn kachel het fornuis is. Ik kreeg ook wel in 
de gaten dat de vrouw de vrouw van Sjonnie was om de tent draaiende te houden, ondanks dat het er 
niet armoedig uitzag. Ze liep maar te zaniken welke wijn ik het beste kon drinken, over afdronk dit en 
fruitige tonen dat, terwijl ik na een dag fietsen meer trek in een pilsie heb. Toen ik de prijzen zag, 
moest ik aan het horeca spreekwoord denken “Ze eten je arm, maar zuipen je rijk”. Dus daar zei ik wat 
van in de trant van “ik wil gewoon wat eten en drinken in plaats van je zaak overnemen”. Ook hier 
weer een blik van volkomen onbegrip. Ik was blij dat ik niet had gereserveerd en er ineens geen plek 
meer was en ik dus op zoek moest naar wat anders.  
Bleek het een Michelin 3-sterren restaurant te zijn. Ik had zoals gezegd net de Ster (eentje dus) van 
Zwolle gereden op Continental. Dat was al zwaar zat, laat staan 3-sterren op vreemde banden. 
Kortom KJ’ers, kijk uit met klem zuipen want voor je het weet, weet je niet meer of je voor of achter de 
kachel staat, zit je klem met alle gevolgen van dien en zie je sterretjes.  
 

Groeten, Ko toe de Start 

 

 
 
Op zondag 24 oktober organiseerden we onze eerste wandeltocht. We hadden ons geen beter weer 
kunnen wensen. De zon scheen volop, de temperatuur was aangenaam en de wind was gering.  
De tocht ging vanaf onze ijsbaan via het park naar de Zuidermaatweg en na de spoorwegovergang 
door de Broekpolder naar de fietsbrug over de A9. Vandaar richting Fort Veldhuis, maar juist daarvoor 
linksaf en tussen de weilanden door naar de stal van melkveehouder Nico van Tunen. Hij vertelde 
graag over zijn bedrijf en beantwoordde de vragen van de wandelaars. Als men de weg dan weer 
vervolgde ging men via de Hoogedijk en Busch en Dam naar het bedrijf van melkveehouder  
Gerland Glijnis. Al vrij snel kwam men dan bij Wim Röling die daar zijn Jeep had gestationeerd.  
Hier kregen de tippelaars een stempel op hun deelnemerskaart en voor de inwendige mens een appel 
uitgereikt. Ook Willem vertelde het nodige over deze oldtimer en men kon bovendien met het 
legervoertuig op de foto. De tocht ging hierna tussen weilanden en stoppels van de geoogste mais 
door. De mais lag reeds bij de boerderij om daar de komende winter als veevoer zijn weg te vinden. 
Het laatste deel van de tocht ging via de Vogelmeerweg en de Communicatieweg weer terug naar de 
ijsclub. Zo werd deze eerste tocht ook nog een educatieve tocht en mede door de vele enthousiaste 
verhalen van de deelnemers, ligt het in de bedoeling hieraan volgend jaar een vervolg te geven. 
Helaas zijn er door een onduidelijkheid in de routebeschrijving een aantal wandelaars fout gelopen, dit 
had als gevolg dat zij twee kilometer te weinig liepen. Bij deze eerste tocht over 11 kilometer deden 
precies 80 wandelaars mee. Hierbij was een groot aantal leden van de club, maar ook lopers die voor 
het eerst ons clubhuis bezochten. 
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inderen van de zondagavondgroep zijn er acht begonnen met de zomertraining bij Astrid en Roy. Ze 
mogen vier keer meetrainen en daarna beslissen of ze lid worden van de club. 
   
  

 
 
 
 

        Gerrit van Assendelftstraat 3 
       1961NH Heemskerk 
 
        Tel 0251-232813 

 

 
 
 

De Trompet 2850 
1967 DD  HEEMSKERK 
Tel. 0251-248844 
www.nelis.nl 

 

 
 

. 

 
Telefoon 075 - 642 85 66 

Mobiel 06 - 504 040 77 

info@fiddelaarbestratingen.nl  
www.fiddelaarbestratingen.nl 
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De Boerenlandwandeling in beeld 
gebracht ... 
 
Koeien in de stal van 
melkveehouder Nico Van Tunen, 
schapen op het land en de Jeep 
van Willem Röling. 
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(Bron: Le Champion)  
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Gespecialiseerd in het behandelen sportblessures. 

 
Janneke Stolk sportfysiotherapeute  

 

Ellen van Wetering sportfysiotherapeute  
 

Heemskerkerweg 191 
Tel 0251-239101 

1945 TG Beverwijk 
www.fysiobeverwijk.nl 

         fysiotherapie@fysiopmc.nl 
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4 oktober 2021 
Cat 1  
12e Jos Niesten 
14e Tristan Hagen 
 
Cat 2 
  3e Anthonie Luijendijk 
  5e Ronald Pletting 
13e Erwin de Vries 
17e Theo van Lieshout 
 
11 oktober 2021 
Cat 3 
21e Andre Broere 
28e Astrid Borst 
31e Stephan Ottenhoff 
 
Cat 4 
  2e Andre Starreveld 
12e Frans van Rijt 
21e Evert van Rijt 
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Cat 5 
  2e Willem van den Brink 
  5e Rob Fiddelaar 
11e Kees Brasser 
 
18 oktober 2021 
Cat 1  
10e Jos Niesten 
 
Cat 2 
  5e Anthonie Luijendijk 
  6e Ronald Pletting 
15e Theo van Lieshout 
 
25 oktober 2021 
Cat 3 
18e Andre Broere 
25e Astrid Borst 
34e John Kapaan 
  
Cat 4 
  2e Andre Starreveld 
17e Frans van Rijt 
20e Evert van Rijt 
21e Rem Bakker 
  
Cat 5 
3e Willem van den Brink 
  
13e Kees Brasser 
17e Rob Fiddelaar 
 
1 november 2021 
Cat 1 
8e   Jos Niesten 
 
Cat 2 
  7e Anthonie Luijendijk 
11e Ronald Pletting 
14e Erwin de Vries 
19e Theo van Lieshout 
20e Martin Huisman 
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Onder prachtige weersomstandigheden wonnen Ralph Apeldoorn en Sanne Bakker de 
Assumburgloop. Direct na de start van de 10 km liep Ralph Apeldoorn weg van zijn concurrenten.  
Hij lag al vrij snel een paar honderd meter voor op de nummer twee, Sjors Groot. Uiteindelijk werd het 
gat met zijn naaste concurrenten twee minuten. 
 
Ook bij de dames was het verschil groot. Winnares Sanne Bakker was ruim anderhalve minuut sneller 
dan de nummer twee, Roos Tabak. 
 
De jeugd liep een wedstrijd over 2,5 kilometer. Bij de meisjes ging de overwinning naar Evelien Krom. 
Bij de jongens werd er een nieuw parkoersrecord gelopen door Niek Bleeker in een tijd van 7.59  
Het oude record 8.13 stond op naam van Stan Niesten, gelopen in 2011. 
 
2,5 km jongens 
1. Niek Bleeker  7.59 
2. Rens Denneman 8.23 
3. Nick Commandeur 8.41 
 
2,5 km meisjes 
1. Eveline Krom  11.37 
2. Zoe Heiblok  17.01 
 
10 km  heren 
1. Ralph Appeldoorn 35.55 
2. Sjors Groot  37.54 
3. Jaco Heiblok  38.44 
 
10 km dames 
1. Sanne Bakker 43.10 
2. Roos Tabak  45.54 
3. Yvonne Sant  52.16 
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Notulen van de Algemene Ledenvergadering  
1 oktober 2021 

Aanwezig: zie presentielijst. 

Afwezig met afbericht: Astrid de Graaf, Loek Behr, Kees Denneman, Theo de Ruijter, Manon 
Mooij, Meike Lubbers, Tjarko v/d Pol, Theo van Lieshout, Jan Kamphuis, Jan Hartman, Wim 
Röling. Marc van Kaam, Cor Verheul, Martin Huisman, Ronald Huisman, Harry 
Folkers. 

1. Opening 

De voorzitter, Nico Pronk, opent de vergadering en heet allen welkom, in het bijzonder de 
leden van verdienste en de ereleden. Nico vertelt over het verloop van zijn ziekte als gevolg 
van een tekenbeet. Hij is na een paar weken gelukkig weer voldoende hersteld om de 
vergadering voor te zitten. 

Jos en Lida Niesten, vanavond bijgestaan door Jan en Roy worden bedankt voor de gastvrije 
ontvangst in het clubhuis. 

Het is een uitzonderlijke vergadering omdat de jaarvergadering van 2020 vanwege het 
corona-virus is afgelast en deze vergadering aldus een periode van twee jaar dekt.  

Er wordt een minuut stilte gehouden ter herdenking van de leden die in de afgelopen periode 
zijn overleden: Erelid Frank Verbrugge, vrijwilliger en schaatser Piet Beentjes en Maarten de 
Keizer, schaatser bij de dinsdag recreanten. 

2. Notulen voorgaande vergadering: Akkoord. 

3. Ingekomen en uitgaande stukken:  

De correspondentie met de BVH, BCH, het Gewest-NHU, de Gemeenten Heemskerk en 
Beverwijk en de Verzekeringsmaatschappij zijn samengevat in punt 4 van de notulen. 

4. Overzicht van lopende zaken 

4a. Ontwikkelingen KNSB, Gewest-NHU en Baancommisie Haarlem 

KNSB: Er is een positief financieel resultaat behaald. Nieuwe grote sponsors zijn al aan 
boord voor opvolging van de gestopte KPN: Daikin, Trachitol en Rabobank.  

De contributie voor de ijsclubs is wederom met 2% per jaar gestegen. De stijging geldt voor 
de lidmaatschapskosten per vereniging en voor de afdracht per actief lid. 

Gewest NHU: De financiële situatie van het Gewest gaat nog steeds gebukt onder het 
wurgcontract met de Vechtse banen in Utrecht. Er zijn voldoende middelen om dit contract 
uit te zitten. Na invoering van de baanverenigingen voor afname van kunstijs en verzorging 
van de abonnementen zijn er de volgende taken over voor het Gewest-NHU: 

 Het Gewest levert een afgevaardigde voor overleg met KNSB in de ledenraad; 
 Sectie natuurijsverenigingen  
 De gewestelijke technische commissies blijven bestaan als overlegorgaan. 

De contributie voor het Gewest is vastgesteld op €70 per vereniging per jaar. 
Natuurijsverenigingen dragen €1 per lid af. 

Baanvereniging Haarlem (BVH) : De resultaten van de eerste jaren waren positief en er is 
een financieel buffer opgebouwd. De abonnementsprijzen zijn sinds 2019 gelijk gebleven. Er 
is een kascontrole commissie ingesteld.  
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Er zijn afspraken gemaakt met de SKK over ijshuur, abonnementen en eventuele restitutie in 
coronatijd. Daarbij is er eenmalig licht op het vermogen ingeteerd.  

KJ en de Corona-maatregelen 

Sportieve activiteiten vonden zoveel mogelijk doorgang volgens de richtlijnen van KNSB en 
NOC-NSF. 

Bijeenkomsten in het clubhuis waren niet toegestaan. Bestuursvergaderingen vonden online 
plaats. Overige bijeenkomsten waaronder de prijsuitreiking, de jaarvergadering en de 
zelfwerkzaamheidsploeg zijn vervallen. 

Tegemoetkoming in de huurkosten is ontvangen van de gemeente Heemskerk, onder de 
landelijke coronasteun maatregelen. 

Er is in coronatijd veel werk verzet door de baanverenigingen, en de schaatsverenigingen 
om de schaatsers steeds opnieuw in te delen op de beschikbare uren. Uiteindelijk was er 
geen noodzaak voor terugbetaling van abonnementsgelden. Er zijn echter geen wedstrijden 
gehouden, daarom is de toeslag voor wedstrijdabonnementen terugbetaald aan de 
wedstrijdrijders. 

Opening van de landijsbaan in de natuurijsperiode in overleg met de veiligheidsregio; 
Beperkt toegang met online kaartverkoop en toegangscontrole. 

Inbraakschade 

In augustus 2020 is er ingebroken in ons clubhuis met grote schade als gevolg. Ontvreemd 
zijn de kantinevoorraad, de geluidsinstallatie, laptop en beamer, cyclo-maaier, AED. 
Daarnaast waren reparatie of vervanging nodig van de koelkast, alarminstallatie en sloten, 
de deur van het magazijn en de verlichting. De schade bedroeg naar schatting € 13.000. 
Deze is vergoed door bijdragen van grote sponsors, bijdragen van clubleden en een uitkering 
van de verzekering. De reparaties zijn in zelfwerkzaamheid uitgevoerd. 

Het alarm systeem was voor de inbraak nog recentelijk gecertificeerd als klasse 1, i.v.m. het 
afsluiten van een nieuwe verzekering bij Achmea Centraal beheer. Dit heeft niet kunnen 
verhoeden dat er geen telefonische inbraakmelding doorkwam als gevolg van een 
stroomstoring. Na de inbraak is het systeem aangepast naar klasse 2, met een 
onafhankelijke automatische melding. 

Bestuursreglement – drank en horecawet 

Het bestuursreglement voor drank en horecawet uit 2006 is aangepast i.v.m. de Algemene 
Plaatselijke Verordening (APV) van 03-2016 en aanpassingen van de alcoholwet. 
Aanpassingen betreffen de openingstijden, het aantal en karakter van de activiteiten en de 
verplichting volgens de Alcoholwet voor toezicht door gediplomeerde vrijwilligers.  

Na aanpassing van het bestuursreglement en aanpassing van de lijst gecertificeerde 
barvrijwilligers is de vergunning voor de kantine weer verlengd. 

Bestuursreglement – Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) 

De nieuwe wet WBTR is sinds 1 juli 2021 van kracht. Ingeval van schade is in eerste 
instantie de vereniging aansprakelijk. De vereniging is voor deze aanspraken verzekerd via 
de bestuurders aansprakelijkheidsverzekering van de KNSB. 

Echter, sinds invoering van deze wet kunnen ook bestuurders persoonlijk aansprakelijk 
worden gesteld indien onbehoorlijk bestuur wordt verweten. Bestuurders moeten zich 
volgens de WBTR laten leiden door de belangen van de vereniging. Als je niet aan de 
normen van goed sportbestuur voldoet, kan onbehoorlijk bestuur worden verweten en dat 
kan leiden tot aansprakelijkheid. Om dit te voorkomen en te voldoen aan de richtlijnen voor 

PCDuin
Getypte tekst
Notulen ALV-2021                                                                                                                 blz. 2 van 11

PCDuin
Getypte tekst

PCDuin
Getypte tekst

PCDuin
Getypte tekst



                            IJsclub Kees Jongert  

                                Opgericht 10 mei 1964 

goed sportbestuur moeten de volgende zaken zijn vastgelegd in de statuten, of in een 
bestuursreglement: 

 Omgaan met tegenstrijdig belang 
 Besluitvorming bij ontstentenis (vacature) en belet (verhindering) 
 Bestuurssamenstelling (inclusief commissies) 
 Toezicht en financiële verantwoording 
 Regels voor niet-leden. 

Het bestuur heeft daarom een bestuursreglement opgesteld waarin deze zaken in aanvulling 
op de statuten zijn vast gelegd. Daarnaast zijn het integriteitsbeleid en de wettelijke 
vereisten: AVG en Horecawet opgenomen in het reglement. 

Het bestuursreglement is in de vergadering doorgenomen en daarna met instemming van de 
vergadering bekrachtigd. Het reglement is opgenomen als bijlage van deze notulen. 

Een aantal elementen van het bestuursreglement zal binnen 5 jaar moeten worden 
opgenomen in de statuten. Het bestuur zal de benodigde aanpassingen van de statuten in 
het komend jaar inventariseren. Daarna zal een commissie worden ingesteld voor 
aanpassing van de statuten en bestuursreglement. Eventuele aanpassingen voor beheer van 
de skeelerbaan kunnen te zijner tijd meegenomen worden. Daarna volgen goedkeuring door 
ALV (2024) en vastleggen bij de notaris (2024-2025). 

Integriteitsbeleid en Vertrouwens Contact Persoon (VCP) 

De ijsclub heeft naar de richtlijnen van de KNSB en NOC-NSF voor een veilige sport 
omgeving een integriteitsbeleid ingevoerd. Mirjam licht het nieuwe integriteitsbeleid en haar 
rol als vertrouwenscontactpersoon (VCP) toe. Het integriteitbeleid is gebaseerd op de 
bestuursvisie:  

“Wij willen een vereniging zijn waar iedereen veilig en plezierig kan sporten. Een vereniging 
waar iedereen zich veilig voelt om zich te ontwikkelen binnen het schaatsen en skeeleren. 
Binnen onze vereniging is daarom geen plek voor grensoverschrijdend gedrag. We hebben 
een open cultuur waardoor we elkaar durven aan te spreken als iemand zich toch op een 
grensoverschrijdende manier gedraagt. En als er toch iets misgaat, weten we hoe te 
handelen.” 

Het beleid is vooral gericht op preventie. De maatregelen betreffen o.a. 

 Zorg voor bekendheid en naleving van de gedragscode voor trainers en begeleiders;  
 Zorg voor een verenigingscultuur die streeft naar openheid en betrokkenheid; 
 Aannamebeleid voor trainers en begeleiders waaronder ook de vraag om een 

verklaring omtrent gedrag (VOG). 

Mocht er een melding gedaan worden dan zal de VCP het bestuur informeren en deze zal 
actie nemen.  

Wil je meer weten, neem dan contact op met Mirjam de Jong via 
vertrouwenscontactpersoonKJ@gmail.com of kijk op www.centrumveiligesport.nl 

4b. Verslag van de Ledensecretaris (Ineke) 
Een normaal seizoen van de ledensecretaris kent twee piekmomenten: het innen van de 
jaarlijkse contributie in mei en het bestellen van de abonnementen in augustus. In het 
coronajaar kwamen hier nog veel werkzaamheden bij. 

Reserveringen voor dinsdagochtend tijdslot: Voor onze dinsdagochtend en 
dinsdagavondrijders heb ik een groepsreservering kunnen maken, zodat onze leden niet 
wekelijks een afspraak hoefden aan te maken. Op vertoon van een kaartje van de ijsclub 
konden de leden laten zien dat ze onder de groepsreservering van de ijsclub vielen. 
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Overigens zijn er veel schaatsers die in ons mooie schaatspak rijden, dus daar was het al 
duidelijk aan te zien dat ze op een gereserveerd uur kwamen rijden.  

Anderhalve meter maatregel: De abonnementhouders op de KNSB uren konden in eerste 
instantie hun rondjes rijden zonder beperkingen. Dit duurde niet lang, in oktober kwamen de 
eerste beperkingen al. Er moesten groepen opgesplitst worden en naar andere uren 
uitwijken. De wedstrijduren op de maandagavond en de zondagavond werden omgezet naar 
trainingsuren. Dus dat werd puzzelen en uitzoeken welke rijders en trainers er verschuiven 
wilden, dit alles in een tijdsbestek van 2 dagen. Gelukkig waren onze leden erg flexibel en 
kon alles snel geregeld worden. 

Half november werden de maatregelen op de ijsbaan verscherpt. Er mocht alleen nog in 
groepen van 2 personen gereden worden met een afstand van 1,50 meter. Dit was best 
moeilijk, het blijft toch heel aantrekkelijk om in een treintje te rijden. En dan is het toch wat 
minder leuk dat we een herkenbaar pak hebben. Gelukkig hielden onze clubleden zich 
redelijk goed aan de regels. 

Dinsdagrijders: Op nieuwjaarsdag kwam er een mail binnen van de baanvereniging met 
een nieuwe quotering. Hier moest weer snel actie op ondernomen worden. In plaats van een 
nieuwjaarsborrel waren Nico, Astrid en ik via Zoom aan het bedenken hoe we dit snel 
konden regelen. We hadden anderhalve dag om de nieuwe indeling te maken. Astrid en ik 
waren erg blij dat Nico ons hierbij hielp, want wij zagen even niet meer hoe dit aan te 
pakken. Nico en Astrid hebben geïnventariseerd welke schaatsers en trainers konden 
schuiven. Gelukkig was er voldoende medewerking van de schaatsers en konden we op tijd 
de lijst aanleveren. Helaas waren de werkzaamheden daarna nog niet klaar. Vanaf half 
januari moest er per trainingsuur een lijst aangeleverd worden met de naam van de 
bezoekende schaatser per training. Astrid nam dit op zich. Ze is er vandaag niet bij, maar 
toch mag haar inspanning niet onvermeld blijven met het wekelijks aanleveren van de lijsten 
voor maandag, woensdag en donderdagavond. 

Invoering avondklok: In januari kwam de avondklok, hierdoor vervielen de trainingsuren op 
de late avond. Een klein clubje dinsdagavond rijders kwam op dinsdagochtend te rijden 
onder leiding van Jan Berkhout. Het was nog toegestaan om maximaal een uur te schaatsen 
op de recreanten uren. Geen treintje rijden, slechts een uurtje schaatsen en dan ook nog 
geen gezellige nazit bij Maartens Café. Het werd er niet leuker op, maar een klein groepje 
schaatsers bleef toch nog elke week komen. De paar dagen vorst en het schaatsen op 
natuurijs waren dan ook een cadeautje voor de schaatsliefhebbers.  

Seizoen 2020-2021: En nu staat het nieuwe schaatsseizoen voor de deur. De 
abonnementen zijn weer aangevraagd. Het aantal abonnementen is gelijk gebleven aan 
vorig jaar, de verschuiving zit in de leeftijden; de vergrijzing slaat toe. 

Onze club bestaat momenteel uit 280 leden. Hiervan zijn 138 leden actief op de KNSB 
trainingsuren. We hebben 124 donateurs. Op de najaarsvergadering van 2019 is Andre 
Kieftenbeld benoemd tot Erelid en daarmee is het aantal bijzondere leden toegenomen tot 18 
leden. 

Het aantal dinsdagochtend schaatsers is sinds 2018 groter dan het aantal dinsdagavond 
schaatsers. Op beide trainingsuren is een lichte afname van deelnemers te zien. 
Nederlanders zijn nog steeds dol op schaatsen, toen er natuurijs lag was half Holland aan 
het schaatsen. Helaas heeft dit geen nieuwe aanmeldingen opgeleverd. 

Ik wil tot slot graag mijn dank uitspreken naar onze trainers en leden voor de getoonde 
flexibiliteit en medewerking, vooral de abonnementhouders hebben zich flink moeten 
aanpassen. Dit is zonder mopperen en wanklanken gebeurd, iedereen heeft zich geschikt 
naar de regels en zijn medewerking verleend. Dat tekent ook de sfeer in de club, we staan 
voor elkaar klaar en hebben begrip voor veranderende omstandigheden. 
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Het is mooi dat iedereen weer vol vertrouwen de nieuwe winter tegemoet gaat, de eerste 
rondjes zijn alweer geschaatst. Er hoeft geen reservering gemaakt te worden en ook kan er 
weer in groepen gereden worden. 

4c. Overleg skeelerbaan 

Het overleg over de skeelerbaan is onderdeel geworden van een uitgebreid overleg over 
woningbouw, verplaatsing van sportverenigingen in het park Assumburg en eventuele 
vestiging van een politie academie aan het Tolhek. Omdat de aanleg van de skeelerbaan 
daarmee in het gedrang dreigde te komen zijn in het voorjaar alle raadsfracties één voor één 
ontvangen in het clubhuis voor een presentatie over KJ, de geschiedenis met alle 
verhuizingen en de toezegging van de aanleg van een skeelerbaan uit het jaar 2000. Van 
alle partijen is begrip voor de situatie en is steun toegezegd, het geen geresulteerd heeft in 
een raadsbesluit waarin is opgenomen dat in 2022 met de aanleg van de skeelerbaan 
begonnen wordt.  

De verdeling van de openbare ruimte in park Assumburg en de locatie aan het Tolhek is 
echter onderwerp van een uitgebreide studie waarvan de rapportage eind van dit jaar wordt 
verwacht. Aan de hand van het resultaat van de studie zal de raad besluiten nemen over de 
(her-)indeling van het park waarbij de mogelijkheid bestaat de sportverenigingen moeten 
verhuizen. Wij hebben aangegeven dat KJ graag op dezelfde locatie wil blijven. Naar 
verwachting is dit ook een logische uitkomst van de studie, maar de mogelijkheid bestaat dus 
dat de skeelerbaan op een andere locatie wordt aan gelegd. Er is een voortdurend overleg 
met alle betrokken partijen, en daarin is ook KJ actief in betrokken. 

5. Jaarverslagen Commissies 

5a. Technische commissie (Astrid) 

Winnaars clubkampioenschappen 2019-2020 
Langebaan (klassement van de beste wedstrijdenuitslagen van het seizoen): 
Pupillen (D/H):   Zoë Verhagen / David Brouwer 
Junioren C (D):  Eveline Krom 
Junioren B (H):  Jaap Zonneveld 
Neo-0senioren (D/H):  Maartje Heine / Luc Heine 
Senioren (D/H):  Esther Pletting / Simon Wijte 
Masters (D/H):  Mieke Heine / Jos Niesten 

Marathon (de wedstrijd heeft plaatsgevonden tijdens de ‘KJ op het ijs’ avond): 
Marathon (D/H):   Maartje Heine / Tristan Hagen 
Marathon recreanten:  Roy Heine 
 
Clubrecords: 
Heren senioren + overall: Luc Heine  

500 m:   37,86 
1500 m: 1.52.79  
300 m:  3.57.88 

Dames Senioren:  
Maartje Heine 5000 m: 8.32.02  
Esther Pletting 700 m:   1.07.65 

5b. Jeugdschaatsen (Henk Gouma) 
Henk legt uit dat wat tot vorig jaar ‘schoolschaatsen’ werd genoemd, tegenwoordig 
‘jeugdschaatsen’ heet. Het jeugdschaatsen betreft de schaatslessen voor kinderen tot 
12 jaar op de zaterdagochtend in Haarlem. Onder het schoolschaatsen word 
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verstaan het bezoek van schoolklassen aan de ijsbanen. Het schoolschaatsen vond 
plaats op de ijsbaan op het stationsplein in Beverwijk en werd ondersteund door 
leden van KJ. Roy en Luc Heine hebben daar aan maar liefst 1500 kinderen les 
gegeven.  
Voor het jeugdschaatsen hadden wij vorig jaar 90 deelnemers. Door beperkte 
beschikbaarheid van begeleiders was er een wachtlijst van 17 kinderen. De lessen 
zijn steeds aangepast aan de corona maatregelen met slechts één ouder per groep, 
vaste looproutes en een eigen opgang naar het ijs per vereniging. Van de lichting 
2020 zijn 17 kinderen doorgestroomd naar het trainingsuur H01 waar zij training 
hebben gekregen van Manon en Jaap.  
In voorbereiding op het huidige seizoen zijn op 24 augustus tijdens de dag van de 
sport door Roy en Maartje schaatslessen gegeven bij de sporthal.  Verder zijn er 
kinderen geworven via de buurtsportcoaches bij de basisscholen, door een oproep in 
de krant en door de leerlingen en kinderen op de wachtlijst te mailen. Dit seizoen 
hebben wij 117 deelnemers. Het programma bestaat uit 11 lessen van 25 september 
tot 4 december en wordt afgesloten met 2x100 m wedstrijden.  
De begeleiders op het ijs voor 2021 zijn Denise, Tessa, Eveline, Judith, Manon, Jan, 
Jaap, Duco, Arno, Ronald, Cor, Kelly, Daniel, Jona, Marjolein en Maartje. Het doel 
van het jeugdschaatsen is dat de kinderen er veel plezier aan beleven. Daarnaast is 
het prettig als er kinderen doorstromen naar de ijstrainingen en zo bijdragen aan de 
groei van de vereniging.  

5c. Evenementen (Mieke) 
In het pré coronatijdperk, eind 2019 en begin 2020 zijn er nog enkele activiteiten 
georganiseerd door onze commissie. Een opsomming: 
 De eerste MTB tocht vond plaats op 3 november 2019 direct na de jaarvergadering. 

Vele clubleden waren weer van de partij en onder het genot van een heerlijk kop soep 
van Lida, een kop koffie of een biertje was het nog lang gezellig. 

 Op 21 november 2019 was er een voorlichtingsavond over sportvoeding met aansluitend 
een schaatsslijpcursus. Het was een leerzame avond met een grote opkomst. 

 15 december 2019 was de tweede MTB tocht. Door onstuimige omstandigheden was de 
opkomst wat lager, maar er waren nog genoeg bikkels die de strijd met de elementen 
aan durfden. Deze helden werden natuurlijk weer beloond met de inmiddels beruchte 
kop snert van Lida. 

 Op 17 januari 2020 nam Koos Verlaat ons mee in zijn zeilboot over de wateren van de 
Hanzeroute. Koos heeft ons een mooi verhaal verteld over deze bijzondere zeiltocht en 
er vele mooie plaatjes van laten zien. Aansluitend vond er een bierproeverij plaats van 
Heemskerkse bieren van onze buren, het Kennemer bier en wijngilde. 

 Op 15 februari 2020 was de Kees Jongert bokaal; Het grootste toernooi op de ijsbaan 
van Haarlem. Helaas hadden we afzeggingen van 2 ijsclubs, waardoor er maar 10 clubs 
deelnamen. Desondanks was het een mooi toernooi waar ijsclub Nut en Vermaak er met 
de hoofdprijs vandoor ging. Onze club kwam helaas niet verder dan een achtste plaats, 
maar er was wel een mooi lichtpuntje, want de KJ-mannen met een goed doordachte 
tactiek wisten de ploegachtervolging te winnen. 

 Op 8 maart 2020 werd de laatste MTB tocht van het seizoen gereden. Ook dit keer was 
de wind een grote spelbreker, maar alle bikkels kwamen evengoed weer opdagen en 
maakte er een mooie tocht van. 

En toen was daar Corona….. 

Geen rondje Abcoude, geen Ronde van Noord-Holland, geen Assemburgloop. Even leek het 
in de zomer van 2020 de goede kant op te gaan, maar toen kwam er ook de tweede golf en 
vervloog langzaam maar zeker de hoop op een mooi najaar en winter met verschillende 
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evenementen. Met pijn in ons hart zagen we alle mogelijkheden om de Kees Jongert Bokaal 
te kunnen organiseren steeds kleiner worden, en moesten wij deze uiteindelijk annuleren. 

En dan komt ook nog eens Koning Winter langs. Hoe mooi het ook was dat we onze ijsbaan 
open mochten stellen voor het publiek, hoe zuur het was dat we geen kortebaanwedstrijd of 
Marathon konden organiseren. We hopen dat we komende winter nog een kans gaan 
krijgen. 

Ook in de lente konden we nog steeds niets organiseren. Gelukkig kwamen de 
versoepelingen net op tijd waardoor wij op 5 september 2021, anderhalf jaar na ons laatst 
georganiseerde evenement, de Assumburgloop konden houden. Het draaiboek werd 
afgestoft, de vrijwilligers weer benaderd, het parcours uitgezet en hadden we er allemaal 
weer zin en plezier in. De opkomst was zoals gebruikelijk, het weer was fantastisch en het 
was fijn om weer eens iets voor de club te mogen doen. 

Als laatste wil ik nog even de aandacht vestigen op de actie van de Rabobank. Onze ijsclub 
is ingeschreven voor Rabo-clubsupport en vanaf 4 oktober kunnen leden van de Rabobank 
hun stem uitbrengen. Het bedrag wat daarvoor gegenereerd wordt, zal besteed worden aan 
het onderhoud van ons machinepark, zodat ze hopelijk de komende winter weer vele uren 
kunnen vegen en sneeuwschuiven. Dus ben je lid van de Rabobank, ga dan naar de site en 
stem op IJsclub Kees Jongert. 

Dit was mijn verslag over twee hele vreemde jaren. We gaan als evenementencommissie 
komende tijd weer aan de slag om leuke, sportieve en gezellige evenementen te 
organiseren. En hopen dit ook zonder onderbrekingen te mogen blijven doen. 

Noteer alvast de datum 24 oktober, dan organiseren wij een mooie wandeltocht en 31 
oktober staat de eerste MTB tocht alweer op het programma. 

5d. Landijsbaan (Cor Enthoven) 

Als we terugkijken naar het afgelopen jaar, waren er door de coronapandemie behalve vier 
dagen natuurijs, geen activiteiten op het ijsbaanterrein en in het clubhuis. De 
zelfwerkzaamheidploeg is lange tijd op de eerste donderdag van de maand niet bij elkaar 
geweest. Alleen het noodzakelijk onderhoud, grasmaaien, even de machines laten lopen, 
etc., is in klein comité wel uitgevoerd. Pas in augustus zijn wij voor het eerst weer met de 
gehele ploeg aanwezig geweest. 

De vorstperiode in februari vormde een lichtpuntje tijdens de Coronapandemie. Dat het 
daarbij ook zou gaan sneeuwen was minder mooi. 

Op zaterdag 6 februari ging de vorst in de aanval en kwam de temperatuur niet meer boven 
nul. Maandagochtend 8 februari lag de baan al helemaal dicht, alleen was het baggerijs waar 
je met een schep zo een gat in kon spitten. 

Maar de schaatskoorts was losgebroken en de eerste vragen wanneer we open gingen 
kwamen al weer binnen. Dus zaten we in klein comité bij elkaar om te bespreken hoe we met 
de Covid19 maatregelen open zouden kunnen gaan. 

De kantine mocht sowieso niet open. Ook koek en zopie buiten was niet toegestaan. 
Maximaal 150 rijders op de baan. We zouden gaan werken met tijdsblokken. Hoe gaan we 
dat regelen? De KNSB bood een service aan met online inschrijven en afrekenen. Andre 
Kieftenbeld bood zich aan om deze service verder uit te werken. Benedikt zou de vrijwilligers 
benaderen voor de poortcontrole. Jos kon via Zonneveld bouw een Pipowagen regelen. De 
gemeente Heemskerk leverde hekken. 

Dinsdagochtend maar weer kijken. Het ijs leek nergens op maar je kon er wel op lopen. Effe 
een gaatje boren, verrek 5 cm. We konden met de veegmachines het ijs op dus eerst maar 
de losse sneeuw er af. Alsof de zelfwerkzaamheidploeg het geroken had gingen ze vanzelf 
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aan het werk zonder er nog maar iemand gebeld was. s’ Middags was de sneeuw eraf, maar 
op het sneeuwijs was niet te schaatsen. 

We besloten de baan op te spuiten. Brandweer leverde probleemloos een paar honderd 
meter slang en spuitkoppen en het spuitwerk kon beginnen. 

Na een wat onrustige nacht woensdagmorgen weer vroeg naar de ijsbaan. RTV Noord 
Holland stond al voor de poort, wanneer gaan jullie open? Eerst maar eens kijken of we ijs 
hebben. Schaatsen aan, rondje gereden, prachtijs. Vanavond nog een keer opspuiten, 
morgen open. 

De saamhorigheid bij KJ was weer groot tijdens deze dagen en de sfeer was opperbest Dit is 
toch kenmerkend voor onze mooie schaatssport. Uiteindelijk zijn we vier dagen open 
geweest en hebben we ca. 4000 schaatsers ontvangen. 

Heemskerk heeft na drie jaar weer volop mogen genieten van een paar mooie 
schaatsdagen, door de inzet van de vele enthousiaste vrijwilligers van deze IJsclub 

Als laatste nog even de verwachting voor onze aan te leggen skeelerbaan. Er is vanavond al 
veel over gezegd. Maar ik zie toch langzamerhand witte rook verschijnen en ik heb toch de 
hoop dat volgend jaar bij de jaarvergadering, de baan er nog niet zal liggen maar dat er wel 
piketplaatjes zijn geplaatst. 

6. Jaarverslag van de penningmeester 

6a. Financieel overzicht (Wil) 

De penningmeester licht het exploitatieoverzicht en de vermogensopstelling toe.  Er zijn 
geen vragen. Anneke wordt bedankt voor de boekhouding van de kantine en de hulp bij het 
opstellen van het jaaroverzicht. 

6b. Verslag kascontrole commissie 

De kascontrole commissie bestond dit jaar uit: Freek Hillebrand en Cor Duin.  Freek doet 
verslag waarna de vergadering décharge verleent aan het bestuur voor het gevoerde beleid. 

6c. Verkiezing kascontrole commissie 

De kascontrole commissie bestaat volgend jaar uit: Cor Duin, Nico Vessies en Frans van 
Veldhuizen. 

7. Bestuursverkiezing 

De bestuursleden Nico Pronk (voorzitter), Mieke Heine (evenementen commissie) en Wil 
Wijte (Penningmeester) zijn aftredend. Zij stellen zich opnieuw verkiesbaar. Er hebben zich 
geen tegenkandidaten gemeld. De vergadering stemt in met de benoeming van de 
voorgedragen bestuursleden. 

8. Mededelingen van de voorzitter:  

Jos presenteert een nieuw attribuut ter versiering van het clubhuis. De antieke duwslee is 
geschonken door Astrid en Nico Vessies en verfraaid met Hindeloper schilderkunst door 
Gouke Bootsma van het schaatsmuseum uit Hindelopen. Verder bevind zich in de slee een 
pop in West Friese klederdracht gemaakt door Marriet Winkel. De schenkers worden met 
een bloemetje en applaus bedankt voor deze bijdrage. 

Nico, de voorzitter geeft vervolgens het woord aan Matthy van Klaveren die namens de 
benoemingscommissie Lida Niesten naar voren roept. Lida is al meer dan 50 jaar lid. Dat op 
zich is niet een reden voor benoeming tot erelid. Lida heeft zich in al die jaren onderscheiden 
door haar tomeloze inzet voor het beheer het clubhuis en de zorg voor de kantine bij 
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evenementen. Lida wordt met instemming van de vergadering benoemd tot Erelid van de 
ijsclub en ontvangt de gouden KJ-speld. 

9.  Rondvraag 
 Hans de Boer doet een oproep voor vrijwilligers voor de wedstrijdjury langebaan. Er is 

behoefte aan handklokkers en menskracht voor de elektronische tijdwaarneming en 
gegevens verwerking in de computer. Er worden hiervoor ook cursussen 
georganiseerd. Het gaat om maximaal zes zaterdag- of zondagavonden.  

 Cor Duin meldt dat de tandem fiets die Frank Verbrugge heeft verzorgd beschikbaar is 
voor leden van de club. 

 Bert Verduin nodigt per traditie iedereen uit om de landelijke Marathon in Haarlem op  
zaterdag 13 november te bezoeken. Assistenten voor de bochten gezocht. 

10. Sluiting 
Nico bedankt alle aanwezigen en sluit de vergadering, waarna het nog gezellig was tot aan 
de sluitingstijd volgens de nog immer geldende corona regels. 

 

Bijlage: Bestuursreglement 
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Bestuursreglement IJsclub Kees Jongert - Versie – 30 september 2021 10

Bestuursreglement 
 

1. Algemeen 
De vereniging genaamd IJsclub Kees Jongert, hierna te noemen “de vereniging” is bij notariële akte 
opgericht op 10 mei 1964.  Dit bestuursreglement is een nadere uitwerking van de statuten van de 
vereniging. De vereniging beoogt hiermee te invulling te geven aan zijn verantwoordelijkheden en te 
voldoen aan de eisen voor goed sportbestuur.  

2. Tegenstrijdig belang 
Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich steeds naar het belang van de vereniging en 
de daarmee verbonden organisatie.  

Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of 
indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig kan zijn met het belang van de vereniging of als het 
van invloed kan zijn op het te nemen bestuursbesluit. Wanneer hierdoor geen besluit kan worden 
genomen is de ALV of een reeds door de ALV aangewezen continuïteitscommissie bevoegd het 
betreffende besluit te nemen. 

3. Ontstentenis en belet 
Bij belet (langdurig tijdelijke afwezigheid) of ontstentenis (overlijden, schorsing of ontslag) van één of 
meer bestuurders berust het bestuur bij de overige (niet door belet of ontstentenis afwezige) 
bestuurder(s). Bij belet of ontstentenis van het voltallige bestuur berust het bestuur bij de ALV of bij 
een reeds door de ALV aangewezen continuïteitscommissie. De ALV kan zelf een besluit nemen, dan 
wel één of meerdere personen aanwijzen om tijdelijk in het bestuur van de vereniging te voorzien. 

4. Bestuurssamenstelling en commissies 
Commissies en vertegenwoordiging in het bestuur worden vastgesteld door de algemene vergadering. 
Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, secretaris en penningmeester. Deze functies 
zijn statutair vastgelegd. Daarnaast bestaat het bestuur uit: 

 Vicevoorzitter: Deze vervangt de voorzitter in de rol van woordvoerder. De vicevoorzitter 
heeft geen statutaire bevoegdheden. 

 Ledensecretaris: administratie van de leden en donateurs en aanvraag abonnementen voor 
KNSB trainingsuren.  

 Vertegenwoordigers van de commissies:  
 Technische commissie: trainers en jury 
 Evenementen commissie: organisatie en uitvoering van evenementen van de vereniging 
 Commissie jeugdschaatsen: organisatie en uitvoering van deelname van de ijsclub aan 

de jeugdschaatsactiviteiten in de baancommissie Haarlem.  
 Redactie: beheer van de website www.ijsclubkeesjongeert.nl en communicatie naar de 

leden en donateurs door middel van het clubblad en de besloten facebook pagina. 
 Commissie landijsbaan: beheer van het ijsbaanterrein en het clubhuis en ijsmeester.  
 Kantine beheer: voorraadbeheer agenda en bar bezetting van activiteiten in het clubhuis. 

5. Toezicht 
De vereniging kent geen commissie voor toezicht op het bestuur. Het bestuur legt in de jaarlijkse 
algemene vergadering verantwoording af voor het gevoerde beleid. 

Het bestuur houdt toezicht op de financiële huishouding door de penningmeester. De penningmeester 
is bevoegd tot het doen van de periodieke betalingen. Niet-reguliere betalingen, zoals die voor 
aanschaf van apparatuur en dergelijke, worden vooraf besproken en goedgekeurd in de 
bestuursvergadering. Indien de tijd dit niet toelaat dient tenminste een van de overige bevoegde leden 
van het dagelijks bestuur (voorzitter of secretaris) goedkeuring te verlenen. 

De kascommissie heeft als taak de controle van de gevoerde financiële administratie. Zij heeft geen 
toezichthoudende taak over het gevoerde beleid van het bestuur.  
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De contributie aan de KNSB bestaande uit een bijdrage voor het verenigingslidmaatschap en afdracht 
per lid wordt geverifieerd met de ledensecretaris. 

6. Bepalingen voor niet-leden 
Personen die voor de vereniging een functie uitvoeren dienen de statuten, reglementen en besluiten 
van de vereniging te volgen. Dit geld ook voor personen die geen lid van de vereniging zijn. De 
vereniging dient bij aanstelling een overeenkomst af te sluiten waarin de volgende zaken geregeld 
zijn: 

 Tuchtrecht 
 Integriteitsbeleid en verklaring omtrent gedrag (VOG), 

7. Integriteitsbeleid  
De bestuursvisie en maatregelen ter voorkoming van grensoverschrijdend gedrag zijn vastgelegd in 
integriteitsbeleid voor een veilig sport klimaat; zie bijlage. 

8. Regels voor verantwoord verstrekken van alcoholische dranken 
Regels voor kantine beheer en het verstrekken van alcoholische dranken zijn conform artikel 9 van de 
Drank en Horecawet vastgelegd in het bestuursreglement para-commerciële instellingen; zie bijlage.  

9. Bescherming persoonsgegevens  
 IJsclub Kees Jongert respecteert de privacy van leden en donateurs en hecht aan de naleving van 
privacyregelgeving waaronder het bepaalde in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG 
2016/679). De handelswijze is vastgelegd in de bijlage “ Gebruik persoonsgegevens bij IJsclub Kees 
Jongert”. 

10.  Continuïteitscommissie 
Een continuïteitscommissie kan worden ingesteld om het bestuur te helpen met het beantwoorden van 
vraagstukken of problematiek die een bestuursjaar overstijgen. In beginsel is er in deze commissie 
plaats voor ieder actief lid, maar leden met een gebleken hoge betrokkenheid bij de vereniging 
verdienen de voorkeur.  

11. Commissie benoemingen 
De commissie benoemingen bestaat uit ereleden van de verenigingen. De commissie doet voorstellen 
voor benoeming van leden van verdienste en ereleden aan het bestuur. De benoeming vindt plaats 
door de algemene ledenvergadering op voordracht van het bestuur. 
 

12. Vaststelling en wijziging  
Dit bestuursreglement is opgesteld door het bestuur.  Het reglement en eventuele wijzigingen worden 
bekrachtigd door verkregen instemming van de algemene ledenvergadering.  
 
Bijlagen: 
 

1. Integriteitsbeleid voor een veilig sport klimaat - versie 1.1 
2. Bestuursreglement para commerciële instellingen (artikel 9 Drank en Horecawet) – December 

2020 
3. Gebruik persoonsgegevens bij IJsclub Kees Jongert.  

 

 

 

 

 




