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Voorwoord 
Het was weer geen saai jaar voor mij als voorzitter van YVZ. Tot het moment dat het Coronavirus de kop op 
stak verliep het verenigingsjaar voorspoedig. Plotseling ging er een streep door alle trainingen, wedstrijden en 
andere leuke activiteiten. In mei kregen we vervolgens te horen dat de gemeente toestemming had gegeven 
aan de SilverDome om de oval de komende winter gesloten te houden. Het was voor ons geen verrassing dat 
veel van de ovalrijders hun lidmaatschap vervolgens opzegden. Wat ik persoonlijk nog het vervelendst vind, is 
dat Daan de Hertog stopt als bestuurslid. Ik hoop van harte dat een van de leden zijn taken wil overnemen. En 
dat hoeft wat mij betreft niet in combinatie met een bestuursfunctie. 
 
Alle activiteiten rondom het shorttracken (organisatie van wedstrijden, verzorgen wedstrijdadministratie, 
opstellen nieuwsbrief, contacten met ouders van de rijders, enz) werden tot voor kort opgepakt door een 
groep ouders van onze oudere shorttrackers. Deze oudere rijders trainen inmiddels niet meer bij YVZ. Ze zijn 
doorgestroomd naar een gewestelijke selectie of naar het KNSB Talent team. Het ligt voor de hand dat het 
nieuw te vormen kernteam uit de ouders van onze jonge, nieuwe shorttrackers gaat bestaan.  
 
In dit jaarverslag kunnen jullie verder lezen dat er op sportief mooie resultaten zijn bereikt. Steeds meer 
pupillen zien het schaatsen als een sport die je het hele jaar kan beoefenen en dat deelnemen aan wedstrijden 
leuk is. Ik zie ook dat deze groep kinderen langer lid blijft van YVZ dan de kinderen die zich beperken tot de 
jeugdschaatstraining op zaterdagmiddag. YVZ zal daarom ook de komende winter iedereen blijven motiveren 
om aan wedstrijden mee te doen en deel te nemen aan de zomertrainingen. Er worden wedstrijden 
georganiseerd voor alle niveaus, ook voor de allerkleinsten die nog maar net zijn begonnen. 
 
We hebben het verenigingsjaar met een positief saldo afgesloten. Financieel gaat het dus prima met YVZ. Het 
grote knelpunt blijft het beperkte aantal trainers. Dat uit zich de komende winter in de (toch wel) beperkte 
trainingsmogelijkheden op de Uithof voor volwassenen. We hadden graag de Uithoftrainingen op di2 en do2 
gehandhaafd, maar we hebben op die tijdstippen eenvoudigweg geen trainers beschikbaar. Als je zelf kan 
schaatsen en je staat toch iedere week langs de baan voor de training van je kinderen, overweeg dan eens om 
zelf training te gaan geven. De trainersopleiding wordt door YVZ betaald. 
 
Ik wens iedereen een mooi, gezellig en sportief jaar toe. 
 
Paul Kok – voorzitter 
 

Bestuurssamenstelling 
 

Functie   
Voorzitter Paul Kok  

Secretaris Frans Kasten  

Penningmeester Marc Nieuwenhuijse  

Technische Zaken Paul Kok  

Communicatie en Sponsering Daan den Hertog  

Algemene Zaken Leo Zuurmond  

Bestuurslid vacature  
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Financieel eindresultaat boekjaar 2019-2020 
De balans dit boekjaar is positief met een bedrag van € 2.214,92. Het totaal generaal laat zich goed 
vergelijken met deze van het voorgaande boekjaar. Het effect van de sluiting van de Oval heeft 
daarmee qua financiën beperkte consequenties gehad. Het verschil dat te zien is in de begroting en 
realisatie 2019-2020 zit met name in de volgende punten: 

• Het wegvallen van de Silverdomeactiviteiten op woensdag en de afname op zaterdag 

• (sluiting Oval) 

• Het niet plaats hebben kunnen vinden van het clubkampioenschap (vroegtijdige sluiting De 

• Uithof i.v.m. Corona) 

• Toename uitgaven cursuskosten door stimulering en investering vanuit de vereniging voor 

• opleiding trainers/scheidsrechters 

• Afname in contributie door afname in ledenaantal 
 
Er zijn geen inkomsten uit verhuur van het clubhuis. Verhuur van het clubhuis is wegens personele 
bezetting en dientengevolge waarborging dit jaar geen mogelijkheid geweest. Ook komend seizoen 
zal dit vooralsnog geen mogelijkheid zijn; uitzonderingen op individuele basis voor leden die een 
actieve bijdrage aan de vereniging leveren (vrijwillers) daar gelaten en in overleg met het bestuur. 
 
De waarde van de voorraad clubkleding zal over de komende jaar afnemen door het overgaan op een 
structuur waarbij op aanvraag wordt besteld. De oude kledinglijnen zijn inmiddels grotendeels 
afgeschreven en worden voor gereduceerd tarief aangeboden. 
 
Vooruitblik seizoen 2020-2021 

• De contributie voor komend seizoen zal gelijk zijn aan de contributie voor het seizoen 2019-2020. 

• Ook komend seizoen zal er geen training op de Oval mogelijk zijn; hier zal op de begroting rekening mee 
worden gehouden t.a.v. verwachte ijshuur, ledenaantallen en contributies en trainerskosten. 

• Gezien het eerder dan verwacht stoppen van de lessen/training voor de jeugd, heeft de vereniging 
financieel bijgedragen onder ander de zomeractiviteiten voor de jeugd; dit zal terugkomen in de begroting 
voor komend seizoen. 

• Daarnaast is de vereniging voornemens de cursuskosten te vergoeden van een ieder met serieuze 
interesse in het volgen van een trainers- of scheidsrechtercursus bij de KNSB. 

 
Marc Nieuwenhuijse – penningmeester 
 

Shorttrack 
De shorttrackers van YVZ hebben dit seizoen weer flink hun best gedaan om hun prestaties te verbeteren wat 
heeft geresulteerd in mooie resultaten, maar wat voorop stond was natuurlijk plezier, discipline en keihard 
trainen. Het seizoen is door de Corona-pandemie en de daarmee gepaard gaande maatregelen tot een abrupt 
einde gekomen. Gelukkig voor de junioren hebben zij nog net het NK-junioren kunnen rijden, maar grote 
teleurstelling voor de rijders die zich hadden geplaatst voor de Europacup Final - Junior Challenge in Rusland 
die werd geannuleerd.  
 
Twee shorttracktrainingen per week. 
De woensdag training en vrijdagtraining is bedoeld voor twee verschillende doelgroepen. Vrijdag is voor de 
beginners en de woensdagavond is bedoeld voor de gevorderden en pupillen die wedstrijden rijden en een 
hoger niveau aankunnen. 
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Binnen het gewest worden naast de twee YVZ cluburen nog ijstrainingen georganiseerd vanuit de GTC. Deze 
trainingen zijn op uitnodiging van de GTC. Op voordracht van de clubtrainers kunnen de rijders hiervoor 
worden uitgenodigd. Een aantal van onze shorttrackers heeft hier aan deelgenomen, met name de betere 
pupillen en junioren. Beide cluburen zijn niet meer door YVZ gehuurd, maar zijn baancommissie uren die ook 
voor niet-YVZ leden toegankelijk zijn. Met name het vrijdag uur is druk bezet met YVZ (jeugd)rijders aangevuld 
met niet YVZ-leden.  
De bezetting en niveau van de pupillen op het woensdagavond uur is zorgelijk alsmede de belangstelling en 
voor deelname aan wedstrijden.  
Om verschillende redenen en meningen is er dit seizoen wrijving geweest tussen trainer(s), ouders en rijders 
welke de sfeer, enthousiasme en plezier niet altijd ten goede zijn gekomen. Na een aantal gesprekken tussen 
het bestuur en betrokkenen is de lucht hierbij enigszins geklaard en het seizoen in redelijke harmonie 
afgesloten. 
 
Trainers 
De trainingen zijn het afgelopen seizoen verzorgd door: 

• Boyd Zoutenbier en Constance Kluivers (woensdag) 

• Silke van Riel, Lars en Anne-Joan de Groot (vrijdag) 
 
Wedstrijden  
Veel van onze pupillen en junior shorttrackers hebben deelgenomen aan wedstrijden. Maar we merken dat de 
wedstrijdgerichtheid bij de jongere pupillen 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 een aantal toch zeer mooie resultaten neergezet zowel nationaal als internationaal bij 
Starclasswedstrijden en de Junior Challenge. De Europacup Final - Junior Challenge in Rusland werd helaas 
geannuleerd. 
De klapper van het seizoen zou natuurlijk het clubkampioenschap op de SilverDome worden, maar helaas 
moesten we die ook annuleren. 
Bij de wedstrijden zijn ook dit jaar weer een flink aantal clubrecords verbroken en is er uiteraard ook weer een 
winnaar van de Freek van der Wart Bokaal. Een moment om hierbij stil te staan en de prijsuitreiking te houden 
heeft zich helaas nog niet voorgedaan. 
 

  
 
Evenementen 
Dit seizoen hebben we helaas geen trainingsweekend kunnen organiseren. 
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Verdere ontwikkelingen 

• De functie van coördinator shorttrack is voor komend seizoen vacant. 

• Het kernteam shorttrack bestaat op dit moment voornamelijk uit ouders van oudere junioren. Aanvulling 
van ouders van de pupillen is zeer gewenst en noodzakelijk. 

• Het bestuur is naarstig op zoek naar aanvulling van de shorttracktrainers en heeft een aantal aankomende 
trainers bereid gevonden een trainersopleiding te gaan volgen. 

• De samenwerking met het jeugdschaatsen heeft dit seizoen geresulteerd in een grote vrijdaggroep, maar 
nog niet in een enthousiaste groep shorttrack wedstrijdrijders die YVZ op de kaart zetten. 

 
Richard Koestal – coördinator shorttrack 
 

Jeugdschaatsen 
Skeeleren 
In de zomer van 2019 werden op zaterdagmiddag skeelerlessen voor de jeugdschaatsers gegeven, waaraan ca. 
20-25 jeugdschaatsers enthousiast deelnamen. In verband met een tekort aan skeelertrainers konden helaas 
geen kennismakingscursussen worden georganiseerd. Desalniettemin meldden zich ca. 14 kinderen gedurende 
het zomerseizoen spontaan aan voor de skeelerlessen. Zij mochten 2 maal gratis deelnemen aan de reguliere 
lessen en van deze kinderen werden uiteindelijk 9 lid van YVZ. 
 
Het aantal kinderen dat deelnam aan skeelerwedstrijden nam ten opzichte van voorgaande seizoenen toe. Bij 
de Ooms Jeugdskeelercup behaalde Lisa den Hertog een tweede plaats in het eindklassement. Aan de Jan van 
der Hoorn Competitie namen  6 YVZ-ers deel, waarvan David Stenneke eremetaal wist te bemachtigen. Hij 
werd overall derde. Aan de Zuid-Hollandse kampioenschappen namen 3 YVZ-ers deel: Tirza Stenneke werd 
daarbij in haar leeftijdscategorie 2e en Lisa den Hertog 3e. 
 
Sluiting Oval  
Op het moment dat duidelijk werd, dat de oval niet open zou gaan, is zo goed mogelijk getracht alle 
jeugdschaatsers een passend advies te geven over de wijze, waarop zij verder zou kunnen gaan met schaatsen: 
jeugdschaatsen op de ijshockeybaan ( za.1), langebaanschaatsen op de Uithof (di.1/vr.1) of shorttracken (vr.1). 
Van de ca. 70 jeugdschaatsers besloten 26 kinderen op de ijshockeybaan te gaan schaatsen, 12 gingen naar de 
Uithof en 18 kinderen besloten op het vr.1-shorttrackuur te gaan rijden..  
 
Jeugdschaatsen 
De jeugdschaatslessen werden dit seizoen in 3 groepen op de ijshockeybaan verzorgd. Er vonden 2 
kennismakingscursussen plaats: begin oktober en begin november. Daarna meldden zich nog meerdere 
geïnteresseerden, die hun 2 proeflessen bij een reguliere groep volgden. Uiteindelijk leverde dit 11 nieuwe 
leden op.  
 
De beginnersgroep oefende voornamelijk op het middenterrein, terwijl de overige  2 groepen  veel gebruik 
maakten van de mogelijkheid om buitenom te rijden en daar ook hun oefenvormen uit te voeren. 
 
Ter compensatie van uitgevallen zaterdaglessen hebben de jeugdschaatsers 2 maal op een publieksuur op de 
Uithof gereden. Dit werd erg gewaardeerd en het was een welkome aanvulling op ons aanbod op de 
ijshockeybaan. Uiteindelijk zijn er 18 lessen op de SilverDome gegeven en 2 op de Uithof.  
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Langzamerhand begint het aantal jeugdschaatsers toe te nemen, dat gebruik maakt van de mogelijkheid een 
keer wedstrijd te rijden. Zowel in Rotterdam als op de Uithof stonden meerdere rijders van YVZ aan de start en 
dit leverde bij beide competities mooie persoonlijke records en verschillende medailles op. 
 
Verder organiseerde YVZ samen met IJVP en de Rijnstreek de 3e drempelwedstrijd op de Uithof. Afgezien van 
enkele schoonheidsfoutjes, verliep dit prima. De kans is derhalve groot, dat dit volgend jaar weer van ons 
wordt verwacht. 
 
Bovendien namen 6 jeugdschaatstrainers deel aan een ST-1 cursus in Den Haag of Utrecht. Hierbij werd veel 
aandacht besteed aan de interactie tussen trainer en pupil, wat niet alleen leerzaam, maar ook zeer bruikbaar 
was. 
 
Activiteiten 
In november verraste Sinterklaas ons met een bezoek. Er werden spelletjes gedaan, waar verschillende Pieten 
fanatiek aan meededen. 
 
Het geplande bezoek aan Flevo-on-Ice kon helaas niet doorgaan. Het waaide dermate hard, dat men geen kans 
zag de ijsbaan open te houden. 
 
Tot slot: 
In verband met de uitbraak van het coronavirus in Nederland moest het schaatsseizoen vroegtijdig afgebroken 
worden. Zowel de mini-11-Stedentocht als de Clubkampioenschappen kwamen hierdoor helaas te vervallen… 
 
Anne-Joan de Groot – coördinator jeugdschaatsen 
 

Langebaan schaatsen 
Recreanten 
SilverDome 
Door het ontbreken van ijs op de oval van het SilverDome als gevolg van technische problemen en achterstallig 
onderhoud hebben we afgelopen seizoen geen schaatslessen / trainingen kunnen verzorgen voor de volwassen 
recreanten van YVZ. Het ziet er naar uit dat dit de komende jaren wel weer het geval zal zijn. 
Een aantal van de recreanten van het seizoen 2018-2019 hebben dit jaar de stoute schoenen aangetrokken en 
zijn op de Uithof gaan schaatsen. 
 
Uithof 
De recreanten van de voormalige SilverDome zijn samen met de vaste groep recreanten die voorheen op de 
woensdagavond laat (22.00-23.15 uur) op de Uithof reden, gaan schaatsen op  het enigszins vroegere ijsuur op 
de maandagavond (21.15-22.30 uur). Daarmee ontstond een groep van circa 20 personen verdeeld over 3 
niveau groepen. Als trainers waren Stef Bussman en Richard Vrolijk actief op dit uur. Met een beetje kunst en 
vliegwerk hebben we hopelijk iedereen voldoende uitdaging en aandacht kunnen geven. 
 
Jammer genoeg zijn de clubkampioenschappen niet doorgegaan vanwege de corona maatregelen, anders 
hadden we vorderingen van het afgelopen jaar kunnen vaststellen met mogelijke PR’s. 
 
Ik hoop dat we komend jaar weer een groot aantal schaatsliefhebbers kunnen ontmoeten op de Uithof. 
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Ik wil hierbij ook Stef bedanken voor zijn inzet het afgelopen jaar en ik hoop dat er binnen YVZ nog meer 
schaatsers als Stef zich willen gaan inzetten als schaatstrainer. Mocht je interesse hebben om wat voor YVZ te 
betekenen op gebied van training-/les geven, schroom dan niet en meldt je aan. Voor raad en daad 
(lesvoorbereiding/trainingsprogramma’s e.d.) kan je altijd bij Lex van Tol of Richard Vrolijk terecht. Met een 
wat grotere groep gemotiveerde trainers kunnen we er voor zorgen dat ook in de toekomst binnen YVZ 
voldoende trainingsmogelijkheden kunnen blijven aanbieden. 
 
Richard Vrolijk – schaatstrainer en coördinator recreanten 
 

(Wedstrijd)schaatsers Uithof 
De jeugd groeit weer aan op de Uithof. Met 9 nieuwe pupillen op Dinsdag 1 en 7 junioren (geen 
wedstrijdrijders) op Vrijdag 1. 
 
De meeste neo-senioren/senioren schaatsen nog maar 1 keer per week en hebben een punt gezet achter het 
wedstrijdschaatsen, maar zijn wel een belangrijke groep op het ijs. 
 
De pupillen die voor het 2e jaar op de Uithof schaatsen halen steeds betere resultaten: 

• Lisa den Hertog (Pup.C) mocht deelnemen aan het Nederlands Pupillen Toernooi (wordt gezien als het NK 
pupillen) in Groningen. Zij behaalde daar de 14e plaats. 

• Luke Bavius (pup.B) en Nick Endeveld (pup.A) plaatsten zich voor het NK marathon in Hoorn. Nick werd 7e 
en Luke 24e in hun leeftijdsklasse. 

• Joey van den Berg, Nick Barendse, Gio Kromokario, Valentijn Wilhelm en Luke Bavius reden in wisselende 
samenstelling (max. 4 rijders) mee aan het ploegenachtervolging wedstrijd op de Uithof en behaalde daar 
de 1ste plaats. 

• Ook de pupillen die voor het 1ste jaar op de Uithof reden zag je met sprongen vooruit gaan. Van zeker 2 
verwacht ik volgend jaar mooie prestaties. 

 
De junioren op de vrijdag zijn echte beginnelingen maar ook hier zie je steeds betere resultaten in de techniek. 
 
Verdere wedstrijdrijders van YVZ: 

• Junioren: Joep en Lieke 

• Neo-senioren/senioren: Marc, Heleen, Hans en Jeroen (laatste 2 bij team WJM) 

• Masters: Nico, Remco, Richard en Lex. 
 
Trainers op de Uithof: 

• Richard Vrolijk: Ma. en Do. 

• Stef Bussman: Ma. 

• Wijnand Bavius: Di. 

• Lex van Tol : Di. Do. en Vr. 

• Lennart van Vliet: Do. 
 
Lex van Tol – schaatstrainer en coach wedstrijdrijders 
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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 vaak 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 was de opkomst redelijk constant. Ten opzichte van vorig jaar zijn de kosten voor 
het slijpen en ronden met 1 euro verhoogd.  
 
Het afgelopen seizoen hebben we tijdens de slijpdagen totaal: 

• 80 paar schaatsen geslepen (à € 6,00 per set voor het slijpen); 

• 2 paar schaatsen alleen gerond (à € 6,00 per set voor alleen ronden); 

• 20 paar schaatsen gerond en geslepen (à € 8,00 per set ronden incl. slijpen); 

• 3 paar veters verkocht (à € 3,00 per paar). 
Bij de genoemde aantallen zijn er 3 slijpbonnen verzilverd; welke tijdens de bingo op de slotdag van 2019 
waren gewonnen. 
 
Vanwege de corona uitbraak in februari 2020 is het slijpen voor de clubkampioenschapen helaas (net als alle 
ander schaatsactiviteiten) komen te vervallen. Ten opzichte van het seizoen 2018-2019 hebben we nu 2 
slijpochtenden minder kunnen aanbieden. Hierdoor is de omzet dan ook circa € 200,- lager dan vorig jaar. De 
totale (netto) omzet bedroeg dit jaar € 633,05.  
 
De extra aandacht van Jeroen op de website heeft ook dit jaar weer zijn effect gehad.  
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 
jeugdschaatsers. Ook willen we vanuit de shorttrack het slijpen extra stimuleren met behulp van enthousiaste 
shorttrackouders die met meer geschikte slijptafels voor shorttrackijzers 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.   
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Slijpoverzicht t.o.v. vorig jaar  

Richard Vrolijk – coördinator slijpploeg (06 24686480, slijpen@yvz.nl of r.j.vrolijk@gmail.com) 
 

Communicatie en sponsoring 
Sponsoring 
Ook afgelopen jaar hebben we van onze, inmiddels trouwe, sponsors financiële en materiele steun mogen 
ontvangen. Jan van der Hoorn en EDNL sponsoren ons inmiddels voor het derde jaar voor een vast bedrag van 
€ 300,- per jaar. Hier zijn we natuurlijk superblij mee! 
 
Van KWS hadden we een toezegging om een bedrag van € 1.500,- te mogen besteden bij een door ons te 
organiseren wedstrijd. We hadden vergevorderde plannen om dit geld in te zetten bij onze 
clubkampioenschappen langebaan en shorttrack maar helaas hebben we deze wedstrijden niet kunnen 
organiseren door de welbekende reden Corona.  Hopelijk kunnen we komend seizoen alsnog gebruik maken 
van deze gulle gaven!  
 
Nieuwsbrief 
We hebben er afgelopen seizoen voor gekozen om niet periodiek een nieuwsbrief te versturen maar wel om 
belangrijke informatie vanuit ons beheersysteem AllUnited te versturen. Voor zover bekend wordt dit als 
plezierig ervaren en het zorgt er ook voor dat leden niet “gespamd” worden met informatie waar ze toch niet 
op wachten. We gaan er vanuit dat er op social media en op onze website genoeg nieuwtjes worden gedeeld 
voor degenen die wel graag meer achtergrond informatie wensen. Voor dit laatste trouwens veel dank aan 
Ester den Hertog! 
 
Website 
Jeroen Hubert heeft zich afgelopen seizoen weer ingezet om de website up-to-date te houden. Er zijn weer 
leuke filmpjes op gezet die snel een goede indruk van onze bezigheden geven. De grootste verandering die 
afgelopen seizoen heeft plaatsgevonden is het inschrijven via de ledenmodule. Voorheen ging dit direct via 
onze website maar met de komst van de AVG-wetgeving hebben we dit aan moeten passen. De ledenmodule is 
een beveiligde omgeving welke niet toegankelijk is voor niet-leden. Het is voor sommigen nog steeds een 
beetje wennen maar het maakt het voor de ledenadministratie allemaal een stuk makkelijker. Daarnaast 
kunnen we nu ook trainers toegang geven tot hun eigen trainingsgroepen, zodat zij vanuit het systeem kunnen 
mailen en er dus geen e-mailadressen op plekken terecht komen waar ze niet horen. 
  

mailto:r.j.vrolijk@gmail.com
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Afscheid 
Ik heb de afgelopen vier jaar met veel plezier deel uitgemaakt van het bestuur. YVZ is echt een hele mooie 
vereniging waar we met z’n allen trots op mogen zijn. Ik heb een hoop geleerd en heb een hoop mooie mensen 
leren kennen. Ik vind het na vier jaar tijd om ruimte te maken voor een nieuw bestuurslid. Ik ben van mening 
dat door wisseling van bestuur er een frisse wind door de vereniging blijft waaien. Het vinden van nieuwe 
bestuursleden is wel een dingetje binnen YVZ maar ik daag een ieder uit om dit toch eens te gaan doen!  
 
Aangezien ik nauw betrokken ben geweest bij het implementeren van AllUnited, zal ik als systeembeheerder 
doorgaan als vrijwilliger van YVZ. Jullie kunnen mij vanaf heden bereiken via systeembeheer@yvz.nl 
 
Hartelijk dank voor het vertrouwen en tot snel! 
 
Daan den Hertog – bestuurslid met portefeuille communicatie 
 

Natuurijs 
Heel eventjes werd de natuurijscommissie zenuwachtig omdat er eind januari vorst op komst was. De vorst 
was helaas te gering om een mooie ijsvloer te maken. De natuurijscommissie is echter wel actief geweest en 
heeft voorbereidingen getroffen voor de komende winters. 
 
Cursus natuurijsmeester 
Op donderdagavond 23 januari verzorgde de KNSB een cursus natuurijsmeester in ons clubhuis. Vijf leden van 
onze eigen commissie en 17 leden van andere verenigingen namen deel aan deze cursus. Vooral de creatieve 
ideeën van collega ijsverenigingen waren nuttig. 
 
Pompen 
Voorheen bediende de gemeente de pompen om de skeelerbaan onder water te zetten. In de winter van 2018-
2019 leidde dat tot ergernis omdat onze baan pas onder water werd gezet toen er elders in de regio al werd 
geschaatst. YVZ heeft een eigen pomp aangeschaft en heeft nu zelf de sleutel waarmee de afsluiters dicht 
kunnen worden gezet. We kunnen nu zelf bepalen wanneer de baan onder water wordt gezet. Dat gaan we 
sowieso eerder doen dan voorheen. Het water heeft dan langer de tijd om af te koelen. Met de BMX is 
afgesproken dat hun baan in de maanden januari en februari niet toegankelijk is. 
 
Sfeer op en rond de ijsbaan 
De gemeente heeft ons via een ontheffing toestemming gegeven voor het draaien van muziek in de 
buitenlucht. Er is inmiddels een plan gemaakt en een kostenplaatje opgesteld voor het ophangen van een 
aantal buitenspeakers aan de lichtmasten. Onze webcam is nu zodanig gericht dat de ijs-/skeelerbaan goed 
zichtbaar is. 
 
Florian Kleinendorst – natuurijsmeester YVZ 
 

Clubkleding 
Na weer een goede start van het schaatsseizoen werd deze abrupt afgebroken door COVID-19 afgelopen 
maart. Waar normaal nog clubkampioenschappen worden verreden zat iedereen thuis elkaar te vermaken met 
een spelletje of een puzzel. Dit was terug te zien in de kleding verkopen aan het einde van het seizoen. Waar 
normaal vlak voor de clubkampioenschappen nog redelijk wat kleding wordt verkocht, voor de fanatiekeling 
die toch een wedstrijdpak wilt, was dit nu helemaal niet aan de orde. 
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Verder ook nog positief nieuws vanaf dit jaar is de yvzshop actief waar leden hun kleding kunnen uitkiezen en 
bestellen. Op de site is het assortiment weergegeven en wordt via een maattabel advies gegeven voor het 
kledingstuk dat het beste past.  
Overigens hebben de leden de yvzshop nog niet geheel gevonden, het doel voor volgend seizoen is om deze 
meer te promoten zodat hier meer van gebruikt gaat worden gemaakt. 
 
Ook zullen wij de kledingvoorraad in het clubhuis steeds verder reduceren totdat alleen pasmodellen 
overblijven. Tot die tijd worden de kledingstukken uit de voorraad uitgeleverd. In de toekomst is er geen 
voorraad meer aanwezig en zal middels een tweetal bestel momenten per jaar de kleding worden besteld. Dit 
om de kosten voor kleine bestellingen niet te onderwerpen aan een toeslag voor de productie. 
 
Marc van der Helm – clubkledingcommissie 
 

Het Clubhuis 
Sinds dit seizoen bestaat de clubhuiscommissie uit Marsha Ehrencron en Alwin van den Brand. Beide hebben 
inmiddels de cursus Verantwoord Alcoholgebruik met succes afgerond.  
 
Het begon goed. Elke laatste zaterdagochtend van de maand werden er schaatsen geslepen en werd er voor 
lekkere koffie gezorgd. De slijpochtenden waren niet heel druk bezocht, maar er waren elke maand toch wel 
een aantal leden en soms ook niet-leden aanwezig. 
 
Na een interessante cursus natuurijsmeester in januari werd er nog meer dan anders gehoopt op natuurijs, 
maar helaas mocht dat niet zo zijn en hoefde het clubhuis hiervoor niet extra open te zijn. 
 
Voordat het coronavirus alles 'on hold' zette werd er op 14 maart nog een klus/schoonmaakdag gehouden in 
en om het clubhuis. Met een aantal vrijwilligers werd alles weer eens goed schoongemaakt en opgeruimd, een 
rolluik werd gerepareerd en we hebben een nieuwe stofzuiger en een vaatwasser! Bedankt iedereen voor alle 
hulp die dag. 
 
Door het coronavirus begon de zomertraining pas in mei. Eerst nog met gesloten clubhuis, maar sinds 1 juli is 
het clubhuis en de bar weer open.  
 
Op zaterdag 25 juli heeft de sponsortriathlon plaatsgevonden voor de jeugd van YVZ. Ondanks de regen was de 
opkomst goed te noemen, en er is ook een mooi bedrag opgehaald voor Stichting Hartekind. Er zijn door de bar 
meer dan tweehonderd pannenkoeken geserveerd aan de jeugd en begeleiders, met heerlijke limonade en 
koffie en thee. Het was een groot succes. 
 
Wat betreft de corona regels was het in het begin nog even wennen (o.a. de aparte in- en uitgang), maar alles 
verloopt nu soepel en iedereen houdt zich prima aan de geldende regels. 
 
Het is fijn om weer enthousiaste leden en hun ouders/begeleiders te mogen ontvangen. We kijken dan ook uit 
naar de skeelerdisco op 5 september a.s. 
 
Marsha Ehrencron en Alwin van den Brand – clubhuiscommissie 
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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 

19/20 61 10 16 10 13 48 69 227 

 
 Opgezegd per 30 juni 2020: 18 leden, nieuwe aanmeldingen per 1 juli 2020: 6 leden. 
 
Ontwikkeling van ons ledenaantal 
De stijging van het ledenaantal in seizoen 2018/2019 is dit seizoen weer bijna helemaal teniet gedaan. Het 
merendeel van de opzeggers heeft opgezegd omdat de Oval toch weer niet open ging het afgelopen seizoen. 
Het aantal opzeggers is echter lager dan de stijging in 2018/2019. Per saldo kunnen we dus over de laatste 2 
seizoenen dus toch spreken van een lichte stijging in het aantal leden. 
 
Frans Raes - ledenadministratie 


