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Voorwoord 
 
Beste leden, 
 
Voorspoed, tegenspoed, voorspoed, tegenspoed. Het gaat een beetje op en neer met YVZ. Nadat het 
ledenaantal een jaar geleden was gekelderd, was er het afgelopen jaar weer een flinke groei. De 
onzekerheid over de SilverDome blijft echter bestaan. De afgelopen winter hebben we op de voor ons 
vertrouwen tijdstippen kunnen schaatsen. Of dat de komende winter ook kan, is nog niet duidelijk. De 
eigenaar wil een groot deel van de week gaan ijskarten op de oval, waardoor er naar verwachting alleen 
op maandag, dinsdag en woensdag kan worden geschaatst. Het jeugdschaatsen dat al sinds 
mensenheugenis op zaterdagmiddag plaats vindt moet dan naar een andere dag. Het aantal jeugdleden 
zou dan zomaar weer eens flink kunnen afnemen. 
 
De ijskwaliteit liet vaak te wensen over. Vooral de shorttracker hebben dat  gemerkt. Meerdere 
trainingen zijn voortijdig afgebroken omdat het ijs zo beroerd was. We zijn daar wel voor gecompenseerd 
door bijvoorbeeld gratis ijs beschikbaar te stellen, maar liever hebben we gewoon een gladde baan. Ze 
hebben gewoon geen geld (over) voor onderhoud of investeringen. Met lapmiddelen wordt de 
dweilmachine in bedrijf gehouden. De gemeente Zoetermeer eist gelukkig van de SilverDome dat de 
inkomsten uit het ijskarten ook deels moeten worden geïnvesteerd in een betere dweilmachine. 
 
De afgelopen jaren was het financiële tekort dat grotendeels werd veroorzaakt door de shorttracktraining 
op vrijdagavond een standaard onderdeel van discussie tijdens de ALV. Het afgelopen jaar hebben we 
daarom met het gewest afgesproken dat het gewest dat trainingsuur huurt in plaats van dat YVZ dat 
doet. Het financiële risico lag daardoor niet meer bij ons. Deze stap heeft positief uitgepakt. YVZ heeft 
het boekjaar met een flinke plus afgesloten. 
 
De andere aanpak van het jeugdschaatsen begint zijn vruchten af te werpen. De groep op 
zaterdagmiddag is groot, de kinderen blijven langer lid en de doorstroming naar de Uithof heeft een 
fanatieke groep pupillen opgeleverd die het liefst aan iedere wedstrijd mee doet. Het aantal pupillen dat 
in de zomer skeelert, begint serieuze vormen aan te nemen. We lopen daar meteen tegen een groot 
probleem aan. We kunnen het niet aan. We hebben te weinig skeelertrainers en we moeten een groter 
beroep doen op de beschikbare trainers dan vooraf is afgesproken. Noodgedwongen hebben we een 
aanmeldingenstop moeten invoeren. 
 
Het tekort aan vrijwilligers is sowieso nijpend. Jullie hebben dat ook kunnen lezen in de brief bij de 
uitnodiging voor de ALV. Er zijn vacatures voor het bestuursfuncties, skeeler- shorttrack- en 
langebaantrainers. Waar eigenlijk niet? We hebben een grote groep leden die al heel lang lid is van 
YVZ. Vaak al vanaf de pupillentijd. Jarenlang hebben zij fijn kunnen schaatsen omdat anderen hun vrije 
tijd aan hen besteedden. Wanneer komt het moment dat zij denken: ´Nu is het tijd om wat terug te doen 
voor de vereniging?”.  
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Het was natuurlijk niet alleen maar kommer en kwel. Het was weer een prachtig verenigingsjaar. Het 
relatief kleine kernteam shorttrack heeft twee prachtige wedstrijden georganiseerd. Een ronde van de 
regiocompetitie en een ronde van de KNSB-cup. Een mooie reclame voor YVZ als shorttrackvereniging. 
De zaterdagjeugd is naar Flevonice geweest, de twee clubkampioenschappen waren geslaagd, de 
skeelerbaan is gerepareerd zodat het water niet meer wegloopt als we ijs willen maken, er zijn weer 
sponsors bijgekomen, we waren van de partij tijdens een internationaal pupillentoernooi in Deventer en 
we hebben er twee ereleden bij. Wat een feest was dat. De extra ALV die we daardoor moesten houden, 
was volgens mij de best bezochte ALV ooit. Ik hoop dat er op 12 juni net zo’n grote opkomst is. 
 
Paul Kok, voorzitter 

 
 

Bestuurssamenstelling 
 

Functie   
Voorzitter Paul Kok  

Secretaris Daan den Hertog  

Penningmeester Frans Raes aftredend 

Evenementen vacature  

Technische Zaken Leo Zuurmond  

Communicatie en Sponsering Gehele bestuur  

Algemene Zaken Hans Molhoek aftredend 

Bestuurslid vacature  

Bestuurslid vacature  
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Shorttrack 
 
De shorttrackers van YVZ hebben ook dit seizoen weer hun best gedaan om hun prestaties flink te 
verbeteren wat resulteerde in mooie resultaten, maar wat voorop stond was natuurlijk plezier, discipline 
en keihard trainen. 
 
Twee shorttracktrainingen per week. 
De woensdag training en vrijdagtraining is bedoelt voor twee verschillende doelgroepen. 
Vrijdag is voor de beginners  en de woensdagavond is bedoelt voor de gevorderden en pupillen die 
wedstrijden rijden en een hoger niveau aankunnen. 
Het donderdag uur wordt niet meer door YVZ geleid maar in nu een GTC talenten uur op uitnodiging 
geworden wat een voortraject is voor de doorstroming naar het RTC. Een aantal van onze shorttrackers 
nemen hier aan deel. 
Beide uren zijn niet meer door YVZ gehuurd maar zijn baancommisie uren die door ook niet YVZ leden 
toegankelijk zijn. 
Het vrijdag uur is druk bezet met half YVZ rijders en half niet YVZ. 
 
Trainers 
De trainingen zijn het afgelopen seizoen verzorgd door: 

• Boyd Zoutenbier ( woensdag en vrijdag) 

• Saskia van den Broek (vrijdag) 

• Silke van Riel ( assistente trainer vrijdag) 

• En afwisselend geassisteerd door Lars de Groot en Kjeld Vloemans. 
 
De functie van coördinator heeft dit seizoen niet naar behoren  gefunctioneerd waardoor er helaas zaken 
zijn blijven liggen.  Gedurende het seizoen is dit nu deels overgenomen door Erik Speijers. 
Saskia van den Broek gaat komend seizoen de trainingen verder afbouwen tot nog maar 2x per maand 
op vrijdag. 
Het bestuur is naarstig opzoek naar nieuwe shorttracktrainers of aankomende trainers die bereid zijn 
een trainersopleiding te gaan volgen, daar we voor komend seizoen zowel op woensdag als op vrijdag 
een trainers tekort hebben. 
 
De samenwerking met het jeugdschaatsen heeft dit seizoen door de grote vrijdaggroep  niet 
geresulteerd in shorttrack clinic’s, maar we hebben wel de deur opengezet voor proeflessen wat weer 
een aantal nieuwe shorttrackrijders heeft opgeleverd, die de beide takken van de schaatssport 
combineren. 
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Wedstrijden 
Veel van onze shorttrackers hebben deelgenomen aan wedstrijden, maar we merken dat de 
wedstrijdgerichtheid bij de pupillen wat terugloopt, doordat de rijders andere keuzes maken in het 
weekend, wat natuurlijk jammer is daar zonder heel veel wedstrijdervaring  de resultaten ook teruglopen. 
Daarentegen hebben de junioren mooie resultaten neergezet zowel nationaal als internationaal. 
Starrclass wedstrijden en EYOF. 
DE klapper was natuurlijk het clubkampioenschap op de Silverdome wat voor de eerste keer op één 
middag werd afgewerkt i.p.v tijdens twee trainingsuren. Veel van onze beginners hebben zo 
laagdrempelig aan een wedstrijd kunne snuffelen. 
 

  
 
 
 
Evenementen 
Dit seizoen hebben we helaas geen trainingsweekend kunnen organiseren daar er door de onzekere 
situatie van de Silverdome geen ijs beschikbaar was. 
Komend jaar zullen we met man en macht proberen dit super leuke evenement weer te  continueren. 
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Jeugdschaatsen 
 

 
Algemeen 
In de zomer van 2018 vonden voor het eerst skeelerlessen voor de jeugdschaatsers op de 
zaterdagmiddag plaats. Hieraan namen ca. 20 jeugdschaatsers enthousiast deel. Tevens werden 2 
kennismakingscursussen georganiseerd. 
 
Vanaf eind september 2018 lag de taak coördinator jeugd bij Anne_Joan de Groot maar zij vond half 
december 2018 Gabriëlle van Haastrecht bereid om haar te ondersteunen.  
 
Het Jeugdschaatsen ging dit seizoen van start met een kleine 50 deelnemers verdeeld over 5 groepen. 
Gedurende het seizoen vonden, o.l.v. Peter Kors, 2 kennismakingscursussen plaats. Het animo voor 
deze lessen was dermate groot, dat na afloop van beide cursussen het uiteindelijke aantal 
jeugdschaatsers 75 bedroeg. 
 
 
Activiteiten 
In december 2018 werd door een groep enthousiaste vrijwilligers het Sinterklaasfeest voor de 
zaterdagjeugd georganiseerd op de Silverdome. Dit was een groot succes en de kinderen hebben ervan 
genoten. 
 
In maart 2019 is een 20-tal jeugdrijders naar Flevo-on-Ice geweest. Na in diverse groepen gezamenlijk 
een aantal ronden te hebben gereden, hebben de meeste kinderen zich ook naast de ijsbaan nog prima 
vermaakt. Sommige kinderen waren echter niet te stoppen en reden meer dan 25 ronden! Diverse 
ouders lieten zich bovendien van hun sportiefste kant zien en reden de nodige rondjes met hun kinderen 
mee.  
 
Eind maart vond traditiegetrouw de Mini-11-Stedentocht op de Uithof plaats. Hieraan deed ongeveer de 
helft van de kinderen met veel enthousiasme mee. 
 
Tot slot stond de Slotmiddag op 11 mei in het teken van de oud-Hollandse spelletjes. Het weer was 
prachtig en de opkomst prima. Het was erg leuk om de kinderen ook buiten het ijs zo enthousiast bezig 
te zien. Na afloop van de spelletjes mochten de kinderen hun eigen hamburger samenstellen 
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Wedstrijden 
Een groep van ca. 6-8 jeugdschaatsers nam dit seizoen voor het eerst deel aan een reeks van 3 
rondewedstrijden in Rotterdam. Alle rijders verbeterden zich aanzienlijk en na afloop gingen David , 
Tirza en Jesse allen met zilver naar huis. 
 
Op 6 december 2018 werd voor het eerst het KWS-pupillentoernooi georganiseerd op de Silverdome. 
Voor sommige jeugdschaatsers  was dit de eerste kennismaking met schaatsen als wedstrijdsport. In 
totaal deden 24 jeugdschaatsers van YVZ mee aan dit toernooi, waarvan Fleur, Juliet, Thijmen, David 
en Emilia een podiumplaats wisten te bemachtigen. 
 

 
 
Eind maart 2019 werden tot slot de Clubkampioenschappen van YVZ op de Uithof verreden. Dit jaar 
was ervoor gekozen om eerst het programma van de jeugd geheel af te werken om ervoor te zorgen, 
dat het niet te laat zou worden voor de allerjongsten. Iedereen reed 2 afstanden (100/300 of 100/500m 
en een marathon). Deze opzet beviel uitstekend en is absoluut voor herhaling vatbaar. 
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Schaatsen slijpen bij YVZ 
 
De slijpploeg 
Net als vorig jaar waren er het afgelopen seizoen op de slijpdagen 3 slijpers aanwezig. Naast de 
slijpploeg is er altijd iemand van de kantineploeg voor een kopje koffie. Voor de gezelligheid  en de 
klandizie had de kantineploeg altijd wat lekkers voor bij de koffie. Alleen daarom zou je je schaatsen al 
willen laten slijpen.  
 
Het slijpen 
Ook dit jaar waren de slijpochtenden ingepland op elke laatste zaterdag van de maand. Mede door de 
bekendmakingen op de site en de lekkernijen van de keukenprinsessen was de opkomst redelijk 
constant. Daarnaast is door het ontbreken van goede slijpmogelijkheden binnen Zoetermeer (Oomsport 
SilverDome is immers niet meer) waren er dit jaar ook aardig wat niet YVZers die graag scherpe 
schaatsenwillen. 
Het afgelopen seizoen hebben we tijdens de slijpdagen totaal: 
82 paar schaatsen geslepen (à € 5,00 per set voor het slijpen); 
4 paar schaatsen alleen gerond (à € 5,00 per set voor alleen ronden); 
62 paar schaatsen gerond en geslepen (à € 7,00 per set ronden incl. slijpen); 
4 paar veters verkocht (à € 2,50 per paar). 
Deze aantallen zijn inclusief een extra slijpochtend voor de KWS ronderwedstrijd in december voor de 
jeugd en een extra slijpochtend voor de clubkampioenschappen in maart.  
 
De totale (netto) omzet bedroeg dit jaar € 832,39. Dit is circa € 202,- meer dan vorig jaar.  
 
De extra aandacht van Jeroen op de website heeft zijn effect gekregen. Jeroen bedankt hiervoor, 
volgend jaar weer :)  
 
Voor het komende seizoen willen we het slijpen bij de vereniging nog meer bekend maken bij de 
recreatieve en jeugd schaatsers. Ook willen we vanuit de shorttrack het slijpen extra stimuleren met 
behulp van enthousiaste shorttrack ouders die met meer geschikte slijptafels voor shorttrack ijzers met 
een bending (kromming van het ijzer) aanwezig willen zijn op de slijpdagen.   
 
Op de slijpdagen zijn ook niet leden (schaatsschool e.d.) van harte welkom om hun schaatsen te laten 
slijpen. Op deze manier kunnen we gelijk de meerwaarde van een vereniging promoten. 
 
Naast het slijpen van schaatsen hebben we dit jaar ook een aantal enthousiastelingen de fijne kneepjes 
van het slijpen en schaatsonderhoud bij kunnen brengen tijdens de slijpochtenden.   
 
Mochten er nog vragen en/of opmerkingen zijn, dan zijn die van harte welkom. Van elkaar kunnen een 
hoop leren en daarmee het niveau omhoog brengen. 
 
Tevens wil ik hierbij iedereen bedanken voor zijn medewerking het aflopen seizoen en hoop ik dat we 
volgend jaar weer met een gemotiveerde slijpploeg de leden van YVZ van dienst te kunnen zijn.   
  
 
Richard Vrolijk 
06 24686480 
slijpen@yvz.nl 
of 
r.j.vrolijk@gmail.com 

 

mailto:slijpen@yvz.nl
mailto:r.j.vrolijk@zonnet.nl
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slijpoverzicht t.o.v. vorig jaar  
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Communicatie en sponsoring 
 
Afgelopen seizoen was de portefeuille communicatie, door het gebrek aan bestuursleden, een gedeelde 
verantwoordelijkheid van het bestuur.  
  

Sponsoring 
We hebben dit seizoen weer uit diverse hoeken financiële en materiele steun mogen ontvangen. Om te 
beginnen is de zaterdagjeugd gestart in een mooi schaatsvest gesponsord door Verlaan Makelaardij. 
Een prachtig gezicht om zoveel kinderen met het vest en yvz-helm op het ijs te zien.  
 
In samenwerking met KWS hebben we het KWS-pupillentoernooi kunnen organiseren op de Oval. Dit 
was een enorm succes!  
 
Er is ook financiële steun geboden voor het laten maken van skeelerpakken. We zien vanaf dit seizoen 
dan ook professionele skeelerpakken op de baan van DLR Adviesgroep en Verlaan Makerlaardij. 
 
Daarnaast is er voor het plaatsen van een logo op onze website weer een mooi bedrag gesponsord 
door Jan van der Hoorn en EDNL. EDNL heeft ook een camera gesponsord, waarmee we ons terrein 
en een deel van de skeelerbaan hebben beveiligd.  
 
Om onze dankbaarheid te uiten hebben we bij de skeelerbaan reclame-uitingen geplaatst in de vorm 
van vlaggen en banners.  
 
Ook willen we nogmaals Verswinkel Van der Kooy bedanken voor het leveren van de mandarijnen bij 
het KWS toernooi en aannemer Naboma voor het leveren van de vlaggenmasten voor langs de 
skeelerbaan. 
 
Allemaal hartelijk dank voor jullie gulle gaven! 
 
Nieuwsbrief 
De nieuwsbrief is afgelopen seizoen helaas niet verstuurd. We missen een vrijwilliger/bestuurslid die dit 
op zich wil nemen. Mocht je dit op je willen nemen, mail dan naar communicatie@yvz.nl 
 
Website 
Jeroen Hubert heeft zich afgelopen seizoen weer ingezet om de website up-to-date te houden. Er is nu 
een pagina voor skeeleren bijgekomen, zodat ook daar informatie over te vinden is. Daarnaast is er met 
dank aan Yvo Waalewijn, wederom erg leuk filmmateriaal op de website geplaatst, waardoor men snel 
een goede indruk krijgt van al onze activiteiten.  
  

Netwerk 
We hebben regelmatig te maken met andere partijen. Zo delen we niet alleen het clubhuis met de 
toervereniging maar delen we, zoals je waarschijnlijk wel weet, ook het terrein waar de skeelerbaan en 
de BMX-baan zijn gesitueerd. De contacten met zowel de toer- als de BMX-vereniging zijn nog eens 
aangehaald en er zijn nieuwe afspraken gemaakt. Ook heeft het bestuur contact met het 
“Overlegplatform Buytenpark” waar bijna alle gebruikers (lees verenigingen, Snowworld, begraafplaats, 
enz.) bij zijn aangesloten. Door goed onderling overleg helpen we elkaar en zorgen we ervoor dat we 
niet voor verrassingen komen te staan. 
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Natuurijs 
 
In week 3 en 4 van 2019 was de temperatuur in Nederland weer op zijn laagst en dus de IJSKOORTS 
op zijn hoogst!  
Hoewel de meldingen van wereldwijde temperstuurstijging ons vrijwel dagelijks om de oren vliegen is 
het in Nederland toch elk jaar weer mogelijk om een periode op natuurijs te schaatsen, dit tonen de 
grote bekende verenigingen uit ons land telkens weer aan. Met een leger aan vrijwilligers en een 
professionele aanpak slagen zij er keer op keer in om dit mogelijk te maken. YVZ benadert het niveau 
van deze verenigingen nog lang niet maar een trouwe groep fanatiekelingen binnen onze vereniging 
heeft het vertrouwen dat er voldoende basis is om schaatsijs te maken op de Buytenbaan. Op en 
rondom de baan moeten de optimale omstandigheden gecreëerd worden zodat alleen nog koning 
Winter zijn werk hoeft te doen.  Een kleine meevaller voor het ijs maken zou kunnen zijn dat de 
klimaatverandering misschien ook jaren met extremere koude met zich meebrengt. Al met al zijn er 
genoeg redenen om de ijskoorts bij YVZ op niveau te houden. Duidelijk is dat er bij YVZ qua natuurijs 
nog stappen moeten worden gezet maar laten wij ons eerst richten op het meest positieve feit dat over 
het afgelopen seizoen genoemd moet worden. 
De verbeteringen die vorige zomer aan de randen van de baan zijn aangebracht bleken zeer effectief. 
Dankzij de nauwkeurig ingemeten baanhoogten zijn er op de juiste plekken verhogingen aan de 
buitenzijde van de baan aangebracht zodat de baan nu perfect onder water loopt!!  Dit is goed te zien 
op de onderstaande foto’s en Cees-Jan en KWS verdienen een groot compliment hiervoor. Er staat 
overal op de baan voldoende water om schaatsijs te maken. 
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Verder zijn voor de zekerheid tijdens de ijsperiode de veegmachines naar de garage bij de Buytenbocht 
gebracht en net als vorig jaar zijn de machines getest en bedrijfsklaar gemaakt. Tot slot is er een begin 
gemaakt met het plaatsen van winddoeken op enkele strategische plekken langs de baan om de ijsgroei 
te bevorderen. 
 

 
 
Goed waarom is er dan niet geschaatst op onze baan en zijn er geen nieuwe records gezet? Zult u zich 
afvragen. Alle betrokkenen hebben daar zo hun eigen ideeën over maar de matige reactietijd ten 
aanzien van het onder water zetten van de baan bij aankomende vorst lijkt de meest voor de hand 
liggende reden. De reactietijd en nog een aantal andere punten moeten dus nog worden verbeterd.  
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Op dit moment in de zomer lijkt het enige ijs dat in ieders gedachten is op een wafelhoorntje te zitten, 
voorzien van slagroom. Toch zal er in deze periode een vergadering van de natuurijscommissie belegd 
moeten worden om plannen te maken voor verdere verbeteringen zodat we nog dichter bij het schaatsen 
op natuurijs op onze baan kunnen komen. De agenda met te bespreken punten ligt hiervoor al klaar 
alleen een datum moet nog worden vastgelegd! 
Iedereen die wel eens natuurijs bij YVZ heeft meegemaakt weet wat voor een fantastische impuls dit is 
voor (de toekomst van) onze vereniging en hoeveel blije gezichten dit oplevert, 
 
Tot volgend seizoen op de natuurijsbaan! 

Clubkleding 
 
Bij team clubkleding is er dit jaar weinig veranderd. De opgestelde Excelsheet waarin de voorraad en 
de verkopen wordt opgeschreven is ook dit jaar netjes bijgehouden. Zodoende is er nu een basis van 
de voorraad en hebben wij inzicht in wat er het afgelopen seizoen is verkocht.  
 
In de maand mei van 2019 is er een grondige inventarisatie gedaan van alle kleding die in ons 
voorraadhok gevonden kon worden. Zodoende hebben wij nu los van de huidige lijn, ook inzicht in alle 
kleding van de voorgaande lijnen. Deze voorgaande lijnen zijn op basis van release opgedeeld in 
bakken, met als resultaat dat wij nu gemakkelijk kunnen schakelen tussen de verschillende lijnen. Tot 
slot is de tweedehands kleding ook uitgezocht en gesorteerd zodat hier in de toekomst iets mee gedaan 
kan worden. 
  
Met de komst van de webshop verwachten wij dat in de nabije toekomst er een hoop gaat veranderen 
met als gevolg dat de toegankelijkheid, voor het aanschaffen van clubkleding, voor de leden omhoog 
gaat. 
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Het Clubhuis 
 
Clubgebouw 
Het clubgebouw is het centrale middelpunt van YVZ ten tijde van de zomertraining, de feesten die YVZ 
organiseert en natuurlijk de uitvalsbasis voor commissie- en de maandelijkse bestuursvergaderingen.  
Gelukkig is in het afgelopen jaar de schade, welke twee jaar geleden is ontstaan vanwege 
overstromingen (bij de toiletten??), met de gemeente Zoetermeer afgerond.  
 
Kantine  
De kantine is open tijdens de zomertrainingen op de maandagavond (skeelertraining), de 
woensdagavond (droogtraining) en de zaterdagmiddag (skeelertraining). In het winterseizoen was de 
kantine open tijdens de slijpochtenden.  

 
Naast het streepkaartsysteem is het sinds vorig jaar mogelijk om in de kantine te 
pinnen. Voor zowel het aanschaffen van clubkleding, als betalingen aan de bar, is het 
pinautomaat een waardevolle aanwinst waar dankbaar gebruik van wordt gemaakt.  
 
 

Naast Ester hebben ook Simone en Anne-Frieda een IVA (Instructie Verantwoord 
Alcoholgebruik) instructieavond bijgewoond en het bijbehorend certificaat ontvangen. 
Een van hen, of iemand anders die in het bezit is van zo’n certificaat, moet aanwezig 
zijn als er wijn of bier geschonken wordt tijdens clubactiviteiten. 
 
Sinds begin 2019 is besloten om in de kantine alleen nog maar frisdrank uit glazen flesjes aan te bieden. 
Er is inmiddels een vast assortiment aan frisdrank beschikbaar.     
 
Elke vrijwilliger die heeft meegeholpen tijdens deze bardiensten, dank jullie wel!  
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Jaarlijkse schoonmaak 
Op 18 mei 2019 heeft de jaarlijkse schoonmaak plaatsgevonden in het clubhuis. Met aantal leden is het 
clubhuis schoonmaakt; zo zijn alle ramen aan zowel de binnen- als de buitenkant gelapt, zijn alle 
prijsbekers afgestoft en zijn de toiletten en doucheruimtes schoongemaakt. Naast het schoonmaken is 
er ook geklust in het clubhuis; de ontbrekende plinten zijn hersteld en de rolluiken zijn nagekeken en 
gerepareerd waardoor ze niet meer vast komen te zitten als ze te ver omhoog getrokken worden. De 
hendel van de rechter terrasdeur is gerepareerd, waardoor de vluchtdeur weer naar behoren werkt, en 
het dak van de garage lekt niet meer. Iedereen die hieraan heeft bijgedragen, hartelijk bedankt!!  
 
Naast de jaarlijkse schoonmaak zorgt de clubhuiscommissie ervoor dat het clubhuis regelmatig wordt 
schoongemaakt. 
  
 
Feesten 
Begin januari was er de Nieuwjaarsreceptie die helaas slechts door een klein aantal personen bezocht 
werd.  
Op 11 mei jl. is de slotdag georganiseerd met daaropvolgend de slotavond. Een groot aantal pupillen 
en junioren hadden zich hiervoor aangemeld. Op het gehele grasveld rondom het clubhuis waren 
oudhollandse spelletjes uitgezet. De dag eindigde met een zelf samengestelde hamerburger van de 
BBQ. ’s Avonds ging de slotdag over in de slotavond. Voor de start van de bijzondere ledenvergadering 
(BLV), waarvoor alle YVZ leden waren uitgenodigd, konden loten worden gekocht voor de loterij waarbij 
vele leuke prijzen gewonnen konden worden. Tevens werden op deze avond verschillende bekers 
uitgereikt.  
Momenteel wordt nog nagedacht voor het houden van de jaarlijkse YVZ BBQ. Zodra duidelijk is wanneer 
dit zal gaan plaatsvinden zullen de uitnodigingen hiervoor naar de YVZ leden verstuurd worden.  
 
Verhuur 
Het clubhuis is een aantal keren verhuurd geweest aan (of via) leden van de vereniging. 
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Ledenoverzicht 
 

Leden             peildatum 1 juni 

  Pup JunC JunB JunA nSen Sen Vet/Mas Totaal 

93/94 178 40 18 7 9 111 109 472 

94/95 216 45 25 6 7 129 126 554 

97/98 271 45 32 22 9 95 184 658 

98/99 297 45 33 30 13 115 206 739 

99/00 286 35 33 26 12 106 206 704 

00/01 280 42 32 18 19 73 194 658 

01/02 277 36 22 21 20 75 183 634 

02/03 298 32 29 27 14 87 204 691 

03/04 318 40 31 14 17 85 194 699 

04/05 280 44 23 20 30 61 193 651 

05/06 247 39 23 23 24 62 183 601 

06/07 247 49 27 15 32 53 179 602 

07/08 233 53 31 15 25 63 158 578 

08/09 197 53 35 21 18 48 158 530 

10/11 116 36 39 32 37 51 131 442 

12/13 129 19 22 27 37 49 122 405 

13/14 117 28 22 22 38 53 121 401 

15/16 111 12 18 18 35 46 97 337 

16/17 78 24 10 15 35 53 90 305 

17/18 57 15 5 12 22 40 68 219 

18/19 84 15 13 6 21 54 79 272 

 
 Opgezegd per 30 juni 2019: 22 leden 
 
Ontwikkeling van ons ledenaantal 
YVZ is afgelopen seizoen gelukkig weer behoorlijk in ledenaantal gegroeid. Dit heeft met name te maken 
met het feit dat er weer op de Oval kon worden geschaatst. We zijn trots op de inzet van onze vrijwilligers 
die ervoor zorgden dat ons ledenaantal weer zo gegroeid is. Ons doel is om de vereniging komend 
seizoen weer te laten groeien. Dit kan echter niet zonder de inzet van vrijwilligers. We hebben op alle 
fronten hulp nodig maar er is vooral een gebrek aan trainers, zowel op het ijs als tijdens de 
zomertrainingen. Graag vernemen wij wat u kan betekenen voor onze vereniging via info@yvz.nl 
 

mailto:info@yvz.nl

