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Voorwoord 
 
De winter van 2014-2015 was weer één om snel te vergeten, want van ijs was in de 
verste verte geen sprake. Heel jammer, want elke ijsclub wil graag de eigen ijsbaan 
gebruiken, en toertochten organiseren. Bij IJsclub Centrum kwam daar nog bij dat de 
bouwploeg er hard aan had getrokken om het terras, met uitzicht op de ijsbaan, bij een 
vorstperiode te kunnen gebruiken. Allemaal zagen we al vrolijke schaatsers met een 
kop snert in de zon op het terras zitten .... 
 
Zonder ijs gaat een ijsclub ook door. In het jaarverslag staat hoe het IJsclub Centrum 
in het afgelopen seizoen 2014-2015 is vergaan. 
 
Marianne van Zuijlen 
secretaris 
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Verslag Jaarvergadering IJsclub Centrum Oostzaan woensdag 3 
december 2014 
 
Aanwezig: 
Bestuursleden: Cees Koomen (voorzitter), Ruud Overhuijs, Corinne Jong, Henk 
Taams, Gerrit Rep, Dennis van Vlaanderen, Klaas Buis, Ingrid Clausing (notulist). 
Afwezig met bericht: Nanno Rombeek, Peter Siegmann, Patrick Brouwer. 
 
Leden: Els van Hemert, Koos van Hemert, Kees Ras, Marianne van Zuijlen, Dick 
Buijs, Henk Nugter, Karin Peereboom, Peter Goede, René van Meerveld, Max van 
der Horst. 
 
1. Opening 
Cees Koomen opent de vergadering.  
Hij stelt dat in vergelijking met andere verenigingen op de Jaap Edenbaan bij IJsclub 
Centrum een duidelijke groei van het aantal schaatsers was te zien. 
 
2. Notulen Jaarvergadering 2013 
Onder 4. Jeugd, p. 5: Het huttendorp op ons terrein is een positieve actie voor de 
jeugd van Oostkant ... Oostkant moet Oostzaan zijn. 
 
3. Bestuurssamenstelling 
Patrick Brouwer, Peter Siegmann en Nanno Rombeek treden uit het bestuur. 
De voorzitter bedankt hen voor hun inzet voor de ijsclub. 
Karin Peereboom gaat de taken van Patrick Brouwer overnemen. 
Marianne van Zuijlen is bereid het secretariaat van Nanno Rombeek over te nemen. 
Het bestuur bestaat nu weliswaar uit een even aantal personen, wat bij stemming de 
stemmen kan doen staken, maar zonodig kan één stem dubbel tellen. 
Klaas Buis merkt op dat in 2015 zes bestuursleden aftredend zijn. Zijn voorstel om de 
zittingstermijn aan te passen om minder bestuursleden in één jaar aftredend te laten 
zijn, is niet mogelijk vanwege de statuten. Ook Kees Ras benadrukt de continuïteit in 
het oog te houden. 
 
4. Financiën  
De kascommissie, bestaande uit Henk Nugter en Kees Ras, concludeert dat de 
boekhouding perfect is gevoerd.  
Op voorstel van de kascommissie verleent de ledenvergadering het bestuur decharge 
voor het gevoerde financiële beleid.  
Henk Nugter verlaat de kascommissie. Reservelid Marianne ten Veen schuift door, en 
vormt met Kees Ras de nieuwe kascommissie. Bij gebrek aan animo bij anderen, is 
Henk Nugter bereid reservelid te zijn.  
Ingrid Clausing geeft aan dat al een aantal jaren zowel de landijsbaan als de STG een 
jaarlijks een negatief saldo hebben. 
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In dit boekjaar hadden vooral de investeringen in gebouw en schuren (herstel en 
eerdere start van geplande werkzaamheden), en in de clubkleding grote invloed op het 
saldo. Daarnaast werd niet alle schade door de schuurbrand (2013) door de 
verzekering vergoed.  
Investeringen Landijsbaan: verbreding ijsbaan; verlichting; bouwwerkzaamheden 
voor aanleg terras. 
Investeringen STG: bijdrage in kosten clubkleding; bijdrage in abonnementskosten; 
meer gratis activiteiten (barbecue, etc.), bijdrage aan Conditietraining. 
5. Jeugdcommissie, Jeugdschaatsen, Skeeleren 
Jeugdschaatsen en Skeeleren kennen al vijf jaar een stabiel aantal deelnemers. Dennis 
van Vlaanderen geeft aan dat de hulp van René van Meerveld zeer groot is. De inzet 
is om de jeugd voor de ijsclub te behouden. Het Skeeleren in de zomer is daarvoor 
van heel groot belang. De groep 12 jaar en ouder is heel fanatiek. Zij schaatsen nu als 
groep op het Toerschaatsuur op maandagavond onder begeleiding van Peter Goede.  
Max van der Horst vraagt of er plannen zijn voor een wedstrijdtrainingsgroep voor de 
jeugd. Dennis van Vlaanderen geeft aan dat er wel aan wordt gedacht. Een probleem 
is het beleid van de Baancommissie Amsterdam m.b.t. licenties. 
Kees Ras vraagt aandacht voor de hoge kosten voor schaatsabonnementen die niet 
iedereen kan opbrengen. Marianne van Zuijlen stelt dat bij de gemeente Oostzaan 
wellicht een fonds is waarop beroep gedaan kan worden. Cees Koomen antwoordt dat 
signalen dat wordt afgezien van deelname aan schaatsen vanwege te hoge kosten, 
ontbreken.  
Dennis van Vlaanderen meldt dat vanaf april 2015 kinderen via de Brede School twee 
keer een skeelertraining van zes weken krijgen aangeboden, onder leiding van 
begeleiders van IJsclub Centrum. 
 
6. Schaatstrainingsgroep: Wedstrijdschaatsen, Toerschaatsen, Conditietraining 
Corinne Jong heeft na het aftreden van Peter Siegmann de taak van wedstrijdsecretaris 
op zich genomen. 
De activiteit Conditietraining heeft weinig deelnemers, uitzicht op meer en jongere 
deelnemers is er niet. Een overweging is om aan te sluiten bij de Bootcamp-lessen van 
Kees Spanjaardt. 
 
7. Landijsbaan 
Het afgelopen jaar heeft de “bouwploeg” veel werk verzet bij het opknappen van het 
gebouw, het oprichten van nieuwe schuren en de aanleg van het terras.  
Cees Koomen bedankt naast deze groep vrijwilligers alle vrijwilligers die bij allerlei 
gelegenheden hebben geholpen. Een woord van dank gaat zeker naar Klaas Buis die 
vele bedrijven sponsor wist te maken van IJsclub Centrum. 
 
8. Rondvraag 
Rene van Meerveld pleit voor zomer- en winterkleding (jas, broek) voor de 
begeleiders van het Jeugdschaatsen. 
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Klaas Buis meldt namens de Sponsorcommissie dat er 29 sponsorborden hangen, die 
in totaal € 30.000 hebben opgebracht. Hij vraagt om meer hulp bij het rondbrengen 
van de kerstkransen.  
Marianne van Zuijlen bedankt voor het vertrouwen dat men in haar heeft als a.s. 
secretaris. 
Els van Hemert brengt onder de aandacht dat Richard Stet, van het Toerschaatsuur op 
donderdag, Nederlands Militair Kampioen bij de veteranen is geworden. Ze meent dat 
een attentie in de vorm van een bloemetje wel gepast zou zijn geweest. 
Henk Nugter vraagt zich af of de sponsors ook automatisch lid zijn van IJsclub 
Centrum. Dat is niet het geval. 
Max van der Horst vraagt om een potje voor de dinsdagochtendploeg. Cees Koomen 
meldt dat hij in de loop van 2015 graag op dinsdagochtend gaat meehelpen. 
Dennis van Vlaanderen merkt op dat er iemand nodig is die samen met Corinne Jong 
het wedstrijdsecretariaat runt. Jannet Koomen en Marga van Maris houden de 
Facebook-pagina bij.  
 
9. Sluiting 
Cees sluit de vergadering en nodigt de aanwezigen uit voor een drankje.  
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Financiën 
Landijsbaan 
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Schaats Trainings Groep   
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Landijsbaan getekend door kascommissie 
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Schaats Trainings Groep getekend door kascommissie 
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Toelichting op jaarstukken Landijsbaan en STG 2014-2015 
 
Zowel voor de Landijsbaan als de Schaats Trainings Groep (STG) is het seizoen 
2014-2015 afgesloten met een negatief saldo. Belangrijkste oorzaak hiervan zijn de 
investeringen in de gebouwen en het terrein van de ijsclub. In de bestuursvergadering 
van 16 december 2014 wordt besloten dat de STG voor 50% (ofwel € 15.000) zal 
bijdragen in de investeringen in het clubgebouw en de schuur over 2013-2014 van ca. 
€ 30.000. Daarnaast is afgesproken dat de ontvangen sponsorgelden in verband met 
reclameborden en vermelding op de website ten gunste van de Landijsbaan zullen 
komen. 
In het afgelopen seizoen is het aantal leden gedaald met 22 en komt nu uit op 1203 
leden en 11 bestuursleden. 
Bij de Landijsbaan is het resultaat positief beïnvloed door de komst van een nieuwe 
vaste huurder, te weten Kees Spanjaardt met zijn Stichting Sport voor Iedereen (extra 
inkomsten van € 2.500) en hogere sponsorbijdrage (€ 2.775 ten opzichte van € 750 in 
2013-2014). In 2014-2015 is voor een totaal bedrag van ruim € 37.000 geïnvesteerd in 
gebouwen en terreinen. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het 
Jaarverslag Gebouw en Landijsbaan. 
Bij de STG is er nog steeds sprake van een positief saldo tussen de kosten en 
opbrengsten uit de trainingsactiviteiten alhoewel dit saldo wel duidelijk afneemt. 
Oorzaak hiervan is het in 2012-2013 genomen besluit de tarieven (abonnement plus 
trainingskosten) te bevriezen. Door de stijgende abonnementskosten neemt de 
bijdrage voor de trainingskosten steeds verder af. De Conditietraining is, door afname 
van het aantal deelnemers al 2 seizoenen verliesgevend. Er is dan ook in onderling 
overleg besloten deze activiteit te staken.  
Voor de jeugdschaatsers en skeeleraars zijn een aantal activiteiten georganiseerd die 
feitelijke betaald worden uit de ontvangen sponsorgelden, zie verder Jaarverslag 
Activiteiten.  
Tot slot willen we melding maken van het feit dat de subsidie van de gemeente 
Oostzaan in 2014-2015 bijna € 500 lager uitvalt door een beperkte afname van het 
aantal jeugdleden en een door de gemeente toegepaste korting in verband met 
verlaging van het subsidieplafond. Tevens is een wijziging van de subsidieregeling 
aangekondigd; de subsidie zal met ingang van 2016 eens in de drie jaar vastgesteld 
worden. De belangrijkste doelgroep in het nieuwe subsidiebeleid (was jeugd) wordt 
de groep 50-plus. Naar verwachting blijft de hoogte van de subsidie de eerste 2 jaar 
nog op het niveau van 2015. 
Op dit moment wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden de trainers en 
begeleiders van de verschillende trainingsgroepen een tegemoetkoming in de kosten 
te verstrekken. Hierbij zal gekeken worden naar vergoedingsstructuur van 
vergelijkbare clubs en de wijze waarop deze kosten gefinancierd kunnen worden. 
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Investeringen in gebouwen en terrein 
 
Het afgelopen jaar is onverminderd doorgegaan met de investeringen in de gebouwen 
en het terrein van de ijsclub. Het team, ook genoemd de dinsdagploeg bestaand uit 
Dick Buis, Cees Bruin, Max van der Horst en Cees Koomen, onder leiding van Peter 
Goede, hebben wederom veel werk verzet. En dat is goed zichtbaar! 
Allereerst is gewerkt aan de schuur. In 2013-2014 is de oude schuur opgeruimd en 
voorbereidend werk gedaan voor de nieuwe schuur. Deze is in het seizoen 2014-2015 
volledig afgebouwd. Met de investeringen in 2014-2015 van ruim € 19.000 komt de 
totale investering tot en met 30 april 2015 op een totaal bedrag van bijna € 39.000. In 
2015-2016 zullen de laatste puntjes op de i worden gezet met het inrichten van de 
werkplaats en warmwatervoorziening. 
Verder is ons machinepark uitgebreid met een maaimachine, bosmaaier en bladblazer. 
Dit materieel is onmiddellijk ingezet zodat het terrein en het omliggende dijklichaam 
er nu keurig onderhouden bij liggen. De investering bedroeg € 2.378. 
Op het terrein is inmiddels een toegangsweg aangelegd achterom de schuur, vooral 
bedoeld voor de aan- en afvoer van hout voor de huttenbouw. Investering tot nu toe ca. 
€ 1.600. 
In het clubgebouw zijn enkele kleine aanpassingen aangebracht (kosten € 1.700) en is 
een camera-installatie aangebracht voor een bedrag van ruim € 3.500. Doel van deze 
installatie is tweeledig: enerzijds voor preventie en inbraakbeveiliging, anderzijds om 
beelden vrij te geven aan het publiek van de ijsbaan tijdens een ijsperiode. 
En aan de weg is eindelijk het oude houten bord vervangen door een prachtig bord 
met onze naam en ons logo, aangevuld met een aantal door sponsors gesubsidieerde 
borden. Kosten € 2.960. 
Als laatste is in het afgelopen seizoen een start gemaakt met de vervanging van het 
dak van het ijsclubgebouw. Helaas zijn we, nadat de oude dakbedekking verwijderd 
was, getroffen door enorm noodweer waardoor we noodmaatregelen hebben moeten 
treffen en er schade is ontstaan aan het plafond van het clubgebouw. Hierdoor zullen 
de totale kosten uitkomen op ca. € 15.000. In 2014-2015 bedroeg de investering ruim 
€ 5.200. 
Voor het seizoen 2015-2016 staan, naast de verdere vervanging van dak en dakrand 
(ca. € 10.000) en de aanschaf van een AED (kosten € 1.700), geen grote investeringen 
meer op het programma. De activiteiten van het team zullen zich richten op het zetten 
van de laatste puntjes op de i van de verschillende projecten en het plegen van 
onderhoud. 
Wij danken het volledige team en met name Peter Goede voor hun enorme inzet en 
geleverde vakwerk. We zijn trots op alles wat bereikt is! 
 
 
 
 
 



 13 

Secretariaat 
 
IJsclub Centrum Oostzaan telde in het schaatsseizoen 2014-2015 bijna 1200 leden, 
waarvan verreweg de meesten alleen lid waren van de landijsbaan.  
Daarnaast telde de Schaats Trainings Groep (STG) 12 wedstrijdschaatsers die op de 
vroege zaterdagochtend trainden, samen met leden van Amstelland Uithoorn. De bijna 
veertig deelnemers aan het Toerschaatsen kwamen op maandag- en donderdagavond 
in actie. Onder de deelnemers aan het Toerschaatsen waren een aantal jeugdleden die 
na het Jeugdschaatsen verder zijn gegaan met schaatsen. 
Aan het Jeugdschaatsen op zaterdagochtend namen bijna veertig kinderen deel.  
Alle schaatsactiviteiten vonden als gewoonlijk plaats op de Jaap Edenbaan in 
Amsterdam. 
 
Na tientallen jaren is het seizoen 2014-2015 wegens te weinig deelnemers het laatste 
seizoen geweest dat de ijsclub de activiteit Conditietraining kon aanbieden.  
Van april tot september 2015 werd aan jeugdleden van 12 tot 18 jaar de mogelijkheid 
geboden een wekelijkse les Bootcamp te volgen bij Kees Spanjaardt van Stichting 
“Sport Voor Iedereen”. 
 
In de loop van het seizoen werden allerlei activiteiten gehouden, zoals uitjes naar 
andere ijsbanen, skeelertochten in het Twiske en feestelijke afsluitingen van 
seizoenen. 
 
In december kregen vrijwilligers een kerstkrans om hen te bedanken voor hun 
belangeloze inzet. Met eenzelfde kerstkrans werden de sponsoren bedacht, als dank 
voor hun financiële bijdragen waarmee IJsclub Centrum meer kan doen om het 
schaatsen, maar ook andere activiteiten zoals het skeeleren, te ontplooien. 
 
De layout van de internet site www.ijsclub-centrum-oostzaan.nl is volledig vernieuwd, 
aan vernieuwing van de inhoud wordt nog gewerkt. Samen met de Facebook-pagina is 
IJsclub Centrum goed aanwezig op het wereldwijde web. 
 
De samenstelling van het bestuur was het afgelopen seizoen conform de vaststelling 
hiervan tijdens de jaarvergadering in december 2014, en nieuwe bestuursleden Karin 
Peereboom, Marianne van Zuijlen. Nanno Rombeek droeg, na negen jaar secretaris te 
zijn geweest, het secretariaat over aan Marianne van Zuijlen. 
Conform het rooster van aftreden zijn Ingrid Clausing, Henk Taams, Ruud Overhuijs, 
Gerrit Rep, Dennis van Vlaanderen, Klaas Buis aftredend. Ingrid Clausing heeft 
besloten wegens haar werkzaamheden niet herkiesbaar te zijn. De anderen zijn allen 
herkiesbaar. 
Het bestuur heeft het afgelopen seizoen maandelijks vergaderd, behalve in mei en juli. 
Vaste agendapunten in deze vergaderingen waren o.m. Jeugdschaatsen, STG, 
voortgang werkzaamheden rond het gebouw.  
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Vertegenwoordigers van IJsclub Centrum zijn aanwezig geweest bij vergaderingen 
van de sportclubs met de Gemeente Oostzaan, de Baancommissie Amsterdam en het 
Gewest Noord-Holland/Utrecht. 
Voor Klaas Buis was 17 april 2015 een gedenkwaardige dag, want burgemeester Rob 
Meerhof reikte hem de Koninklijke onderscheiding Lid in de Orde van Oranje Nassau 
uit voor zijn activiteiten voor de EHBO afdeling Oostzaan, OFC, het 5 mei comité, de 
politiek, en IJsclub Centrum waar hij zich vooral inzet om sponsors aan de ijsclub te 
verbinden. 
 
Bijzondere sportprestaties werden ook geleverd. Peter Goede reed op de Weissensee 
eerst de 100km Prestatietocht, en twee dagen later de Alternatieve Elfstedentocht over 
200km, die beide werden beloond met een Gouden Oorkonde. Toerschaatser Richard 
Stet werd in februari 2015 op de 3km ijsbaan van FlevOnice in Biddinghuizen bij het 
jaarlijkse Open Militair Kampioenschap Militair Kampioen op de 20km.  
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Schaats Trainings Groep 
 
Wedstrijdschaatsen  
Het schaatsseizoen begon in oktober 2014, en door het weer (regen en wind) waren er 
in de aanloop een aantal ijsvrije dagen.  
De wedstrijdtraining op zaterdagochtend telde acht deelnemers. Net als vorig jaar 
werd met schaatsvereniging Amstelland uit Uithoorn opgetrokken, waardoor de 
trainingsgroep twintig schaatsers telde. Trainer was Ati van der Horst-Brouwer. 
Op vrijdagavond trainden drie leden van IJsclub Centrum bij een trainingsgroep van 
Hard Gaat Ie Landsmeer onder leiding van Swen Faber. 
Van de wedstrijdschaatsers reden vier actief langebaanwedstrijden op de Jaap 
Edenbaan. 
Zestien leden van IJsclub Centrum stonden op zondag 8 maart ’s morgens om zeven 
uur op het ijs van de Jaap Edenbaan om mee te doen aan de Clubkampioenschappen 
die samen met HGI Landsmeer werden gehouden. 
Om de jeugd te stimuleren om langebaanwedstrijden te gaan rijden kregen ze een 
daglicentie voor het clubkampioenschap. Verheugend was dat acht jeugdschaatsers uit 
de groep van meester Peter (Goede) zich hadden ingeschreven, en bij de Pupillen hun 
allereerste 500m en 300m op de Jaap Edenbaan schaatsten. 
Naast de acht Pupillen waren er deelnemers bij de Meisjes Junioren C, Jongens 
Junioren C, Dames Senioren, Heren Neo-Senioren en Heren Masters. 
Clubkampioenen werden Karin Peereboom en Samuel Ras. Neo-Senior Samuel reed 
een langzamere 500m dan zijn vader Kees Ras (Master, H45), maar trok door een 
betere 1500m toch aan het langste eind.  
Juryleden in het seizoen 2014-2015 waren Koos en Els van Hemert en Corinne Jong. 
Door toename van het aantal wedstrijdrijders zullen volgend seizoen meer juryleden 
nodig zijn. 
Door m.n. de inspanningen van Peter Goede, begeleider van de hoogste groep bij het 
Jeugdschaatsen, en Dennis van Vlaanderen, coördinator Jeugdschaatsen, werd een 
enthousiaste juniorengroep gevormd die van plan is om langebaanwedstrijden te gaan 
rijden. Zij trainen vanaf oktober 2015 op zaterdagochtend onder leiding van Arjan 
Schreuder. 
 
Toerschaatsen  
Net als in vorige seizoenen is op twee avonden geschaatst: maandagavond (M21) en 
donderdagavond (M25), op beide avonden van 18.20 tot 19.20 uur. 
 
Aantal deelnemers  
Maandag : 15  
Donderdag : 21  
 
Begeleiding: 
Maandag 18.20 - 19.20 uur, volwassenen   : Cees Koomen 
Maandag 18.20 - 19.20 uur, jeugd   : Peter Goede 
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Donderdag 18.20 - 19.20 uur, volwassenen   : Koos van Hemert, Els van Hemert 
Donderdag 18.20 - 19.20 uur, jeugd   : Peter Goede 
 
Op maandagavond zou de begeleiding worden verzorgd door Cees Koomen, maar 
door een knieblessure kon hij maar enkele avonden voor deze groep staan. 
Gelukkig wilde Peter Goede inspringen. Hij vond het geen probleem om naast de 
jeugd ook de volwassenen voor zijn rekening te nemen.  
Peter Goede begeleidde ook op de donderdagavonden de jeugd. Bij afwezigheid van 
Peter was Jannet Koomen bereid om in te vallen. 
Het “verlengde” jeugdschaatsen dat in oktober 2014 is opgezet, blijkt zijn vruchten te 
gaan afwerpen. Alle kinderen gaan volgend seizoen ook wedstrijdschaatsen. 
In de vakanties van Koos en Els van Hemert namen Dennis van Vlaanderen en Astrid 
Wegman de begeleiding soepel en vakkundig over. Onze complimenten daarvoor. 
Els van Hemert heeft aangegeven dat zij stopt met de begeleiding op donderdag. 
Gelukkig gaat Koos van Hemert door. 
 
Alle begeleiders bedankt voor jullie inzet!!! 
 
Conditietrainen  
Woensdag : 19.30 – 21.00 
Aantal deelnemers : 10 
Trainer : Casper Schuts 
 
Helaas was het seizoen 2014-2015 het laatste seizoen dat de ijsclub conditietrainen 
kon aanbieden. Het aantal deelnemers was al een aantal jaren minimaal, en door 
allerlei oorzaken (verhuizingen, blessures, etc.) stopten deelnemers. Nadat het aantal 
deelnemers gezakt was naar 8, en geen uitzicht was op nieuwe deelnemers, is in 
overleg met Casper Schuts besloten om deze activiteit te stoppen. 
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Jeugdcommissie 
  
 Jeugdschaatsen 
 In het schaatsseizoen 2014-2015 begonnen we met 27 schaatskanjers iedere 

zaterdagochtend op de Jaap Edenbaan. Mede door het aanstekelijk enthousiasme van 
Astrid Wegman breidde dit aantal zich in ras tempo uit tot ruim boven de 30. 
Hierdoor zijn wij de enige schaatsvereniging met een groeiend aantal jeugdleden. Dat 
mag in deze tijd van dalende cijfers zeker uniek genoemd worden. Van 8.20 uur tot 
9.20 uur hebben ‘onze’ kinderen onder de bezielende leiding van onze trainers iedere 
week het beste uit zichzelf gehaald. Naast de trainingen hebben we op de Edenbaan 
weer diverse evenementen gehad. De 11-stedentocht, een bezoek van de Sint, en het 
Schaats-loop-schaats event. Verder zijn we dit jaar in de Kerstvakantie met de jeugd 
weer naar een sfeervol Thialf getrokken om onze rondjes op de snelste baan van 
Nederland te rijden. 

 
 Uniek! 
 Met trots kunnen wij melden dat wij dit jaar de meest succesvolle jeugdgeneratie 

hebben afgeleverd uit de geschiedenis van de IJsclub. Maar liefst 8 jongens en 
meiden gaan door naar het wedstrijdschaatsen. Dat is met recht uniek te noemen. Ook 
heeft dit een positief effect op de jongere jeugdleden. Tijdens het afsluitende 
diplomaschaatsen verbeterden alle kinderen zichzelf weer met uniek hoogtepunt dat 
we maar liefst 5 kids hebben met een allerhoogste F diploma. Dank gaat dan ook uit 
naar de toptrainers van dit geweldige seizoen: 

 Astrid Wegman, Peter Goede, Samuel Ras, Lina Hottentot, Kai van Vlaanderen, 
Jannet Koomen en Dennis van Vlaanderen. 

 Dit jaar is het seizoen geweldig afgesloten bij Bounz waar niet alleen de kids, maar 
ook de ouders zich volledig lieten gaan in de hal met 40 trampolines. 

 
 Skeeleren  
 In april 2015 begonnen we alweer met ons zesde skeelerseizoen. Evenals de 

voorgaande seizoenen was de toestroom weer groot. Met ruim 40 kinderen trokken 
we iedere zaterdagochtend het Twiske in, op wielen. We waren dit jaar qua trainers 
goed georganiseerd. De vaste crew, Lina Hottentot, René van Meerveld, Astrid 
Wegman, Nanno Rombeek, Samuel Ras, Kai van Vlaanderen, Peter Goede en Dennis 
van Vlaanderen, stond met groot enthousiasme paraat om de kids elke zaterdag een 
geweldige ochtend te geven. Gelukkig waren er ook dit jaar weer voldoende ouders 
om ons te ondersteunen, door de materialenkar naar  “onze” parkeerplaats/ startplek 
te rijden en te helpen bij de diverse activiteiten die op het programma stonden.  

 Groot verschil dit jaar was dat de jeugdselectie niet 1 uur maar 1,5 uur ging trainen. 
Eerst droogtraining, en daarna op de skeelers. 

 Dit seizoen hebben we driemaal de timetrial gereden. Ook de skeelerochtend, waarbij 
we met de kids een hele ochtend van 9 tot 11.30 het Twiske hebben doorkruist, werd 
erg leuk gevonden. Het skeelerexamen/clubkampioenschap werd, naast de time trials, 
afgerond met de vaardigheidsproeven.  
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 De afronding van het seizoen was traditioneel de zomeravondtocht inclusief koek en 
zopie. Die werd verzorgd door de familie Goede. Met als kers op de taart een 
cupcake voor ieder kind met de eigen naam erop, verzorgd door Anja van Diepen, 
moeder van Jonas en Angelina. De afsluiter was traditioneel de BBQ, met de 
symbolische overgang van zomer naar winter, op ons eigen ijsclub terras. 

 Voorafgaand aan dit alles hadden we het IJsclub prijzencircus en de huldiging van de 
clubkampioenen en de progressiebeker. Het unieke feit deed zich voor dat we dit jaar 
voor het eerst een dame hadden die het algeheel clubkampioenschap wegkaapte voor 
de neus van alle jongens. Wij feliciteren de clubkampioenen Puck Met (Algeheel 
Kampioen), Lucas van Hemert (jongens) en Eva Oosterveld (progressiebeker) en 
natuurlijk de rest van de deelnemers die zich allemaal ook dit seizoen weer verbeterd 
hebben en ook een prijs wonnen. 

 
 Bootcamp 
 Dit jaar zijn we vanuit de ijsclub begonnen met weer een nieuwe activiteit: 

Bootcamp.Vanuit de jeugdselectie kwam de vraag of wij een goed zomerprogramma 
in elkaar konden draaien zodat zij iets meer konden gaan trainen. Dat hebben wij 
ingevuld door de skeelertraining uit te breiden en te professionaliseren. Daarnaast 
blijkt Bootcamp, aangeboden door Kees Spanjaardt, een uitstekende aanvulling om 
het zomerprogramma compleet te maken. Dit was direct en groot succes. Deze 
activiteit wordt niet alleen maar aangeboden aan de jeugdselectie. Alle leden vanaf 
12 jaar kunnen hieraan meedoen, ook de ouderen. Dit zie je al doordat drie extra 
jongens zich hebben aangesloten bij de groep.  

 
 Fietsen 
 Om het gehele jeugdprogramma compleet te maken is dit jaar door Ronald Landzaat, 

vader van Indy, een opstart gemaakt met wielrennen. Dit gebeurde op de 
dinsdagavond tegelijk met de fietstraining voor de volwassenen onder leiding van 
Gerrit. Ook bij deze activiteit zie je blije gezichten, voor rode wangen en ook 
vooruitgang. We kijken zeer hoopvol uit naar de effecten van het gehele 
zomerprogramma op de ontwikkeling van de jeugdselectie. Zij gaan zich komende 
winter bewijzen op het ijs.  

 
 Als ijsclub mogen we zeer trots zijn dat we het voor elkaar krijgen om dit zeer 

uitgebreide en diverse aanbod aan de jeugd aan te bieden. Om dit te realiseren heb je 
niet alleen kinderen nodig, maar vooral de enorme inzet, het plezier en enthousiasme 
van onze begeleiders.  

 Overall kan worden gezegd dat het jaar 2014/2015 voor de Jeugd van onze ijsclub 
zeer divers en uitdagend is geweest.  
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Sponsorcommissie 
 
Het tweede jaar van de Sponsorcommissie is alweer een zeer succesvol jaar geworden. 
Met het binnenhalen van nog meer sponsors timmeren wij letterlijk en figuurlijk goed 
aan de weg. De verdere verbouwing en onderhoud van het clubhuis worden hierdoor 
mogelijk gemaakt.  Daarnaast kunnen we net iets extra’s bieden voor onze actieve 
leden. Schaatsen is geen goedkope sport. Helemaal als je meerdere actieve leden in 
één gezin hebt. Het bestuur heeft er daarom ook voor gekozen niet mee te gaan met de 
verhoging van de tarieven door de baan en het gewest. De ijsclub tarieven voor de 
diverse schaatsactiviteiten zijn dan ook gelijk gebleven. Het Jeugdschaatsen zit nog 
steeds in de lift. Het Uitje naar Thialf was ook dit jaar een groot succes.  
De rol van de sponsorcommissie hierbij is navenant. Onder de bezielende leiding van 
‘sponsor veelvraat’ Klaas Buis zijn er veel nieuwe sponsors aangetrokken. Niet alleen 
om geld over te maken en een bord te plaatsen, maar ook om actief te participeren in 
de ijsclub. Zo worden sponsoren betrokken bij diverse activiteiten als het verzorgen 
van de barbecue tijdens de zomeravondtocht, bedankbloemen, leveren materiaal voor 
het onderhoud van het clubhuis. Er zijn zelfs sponsoren gesignaleerd op skeelers en 
schaatsen.  
Wij hebben twee clubavonden georganiseerd waar de sponsors van harte welkom 
waren, ‘de overgang van zomer naar winter’ en ‘de overgang van winter naar zomer’. 
Inmiddels is het clubgebouw bijna aan het oog onttrokken door sponsorborden.  
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Activiteiten  
 
Seizoen 2014-2015 is een seizoen geweest met verschillende geslaagde activiteiten 
waarvan in veel gevallen de organisatie in handen was van Karin Peereboom en/of 
Dennis van Vlaanderen. Hieronder een korte samenvatting van alle activiteiten.  
 
Eerste avond Hoorn 
Op zaterdag 8 november 2014 stond de eerste activiteit op het programma. De eerste 
schaatsavond in Hoorn. Deze avond werd geïnitieerd door HGI. De sponsor van HGI, 
LOON Salarissoftware, huurde de baan in Hoorn. Zij hadden aangegeven het geen 
probleem te vinden als Centrum ook deelneemt aan deze avond. Wij waren hier 
natuurlijk erg blij mee. 
Deze eerste avond startte met jeugdwedstrijden over 100 m. Voor Centrum waren er 
dit seizoen 12 aanmeldingen.  
Hierna volgende het vrij schaatsen. Het vrij schaatsen was voor alle leden van HGI en 
Centrum en hiermee werden ook alle landijsbaanleden bedoeld. Op vertoon van een 
lidmaatschapskaartje kon iedereen toegang tot de baan krijgen. In de praktijk bleek 
dat dit niet nodig was om te controleren. Veruit de meeste vrij schaatsers, waren 
actieve/schaatsende leden van beide verenigingen. 
 
Tweede avond Hoorn  
Op zaterdag 14 maart 2015 stond de tweede Hoorn avond op het programma. Deze 
avond staat altijd in het teken van de ‘teamstrijd’. In teams werd gestreden op 
verschillende onderdelen. Dit jaar waren dat de Engelse mijl (rondje verkeerdom op 
houtjes), ploegenachtervolging aan de stok, de 100 m start en rem en de 700 m mass 
start.  
Er waren 12 ploegen van 4 deelnemers gevormd. De ploegen werden door Dennis van 
Vlaanderen en Jan Paul Drost ingedeeld. Zij kennen vrijwel alle deelnemers en 
hebben inzicht in hun schaatscapaciteiten. Zij letten op een eerlijke verdeling van de 
snelle schaatsers, jeugdschaatsers en langzame schaatsers. 
 
Uitje kerstvakantie naar Thialf 
Maandag 29 december 2014 was het jaarlijkse kerstvakantieuitje. Dit jaar gingen we 
weer naar Thialf. Deze activiteit was bedoeld voor de gehele STG, maar ook voor 
broertjes, zusjes en andere schaatsliefhebbers. 
Er zijn in totaal 55 mensen meegegaan, waarvan 22 jeugdleden en 33 volwassenen. 
De kosten voor dit uitje bedroegen 5 euro voor jeugdleden (t/m 12) en 10 euro voor 
volwassenen. Hiermee zijn toegang tot de baan (met groepskorting), koffie/thee/choco 
en iets lekkers voor erbij en in de bus bekostigd. De bus is uit de sponsorbijdrage 
betaald.  
Het was een zeer geslaagde dag met veel gezelligheid en natuurlijk prachtig ijs. 
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Van glijden naar rijden (afsluiting schaatsseizoen) 
Dit jaar was de ‘van glijden naar rijden’ avond op zaterdag 21 maart 2015. Tijdens 
deze avond werd het schaatsseizoen afgesloten met een hapje en een drankje. Tevens 
werden de clubkampioenen gehuldigd en overige prijzen uitgedeeld.  
De ijsclub zorgde deze avond voor de hap en de drankjes werden zelf bekostigd. We 
hadden voor de hap Catering Expresse Zaanstreek ingeschakeld. Dit bedrijf is ook een 
van onze sponsoren. Zij hebben voor ons enkele salades en een schaal satéstokjes 
geregeld. Daarnaast werden er in de keuken van de ijsclub nog twee stamppotten 
gemaakt. Symbolisch werd de winter afgesloten dmv de stamppot en het voorjaar 
aangekondigd dmv saté en salade.  
Er waren rond de 42 mensen aanwezig inclusief zo’n 12 jeugdleden.  
 
Zomeravondtocht en BBQ (afsluiting skeelerseizoen) 
De jaarlijkse BBQ en zomeravond skeelertocht was dit jaar op zaterdag 12 september 
2015. Deze BBQ werd door de ijsclub aangeboden. Alle leden van de STG kregen een 
uitnodiging, maar ook al onze vrijwilligers, sponsoren, collega’s van HGI Landsmeer 
(bestuursleden en mede organisatoren). Daarnaast was aanhang (partner, 
broertjes/zusjes) ook welkom.  
Het was een bijzonder geslaagde avond want er waren 90 aanmeldingen voor deze 
avond. Vrijwel iedereen is ook gekomen. Het was gezellig druk. 
We hebben dit jaar de BBQ voor het eerst bij sponsor Catering Expresse Zaanstreek 
besteld. Het stokbrood is dit jaar gesponsord door de Lekkere Dingen bakker.  
 
Trimlopen  
We hebben in het seizoen 2014-2015 3 trimlopen gehad. Te weten op zondag 23 
november 2014, zondag 12 april 2015 en zondag 13 september 2015. Het aantal 
lopers per loop was  
resp. 208, 83 en 98. De piek aan deelnemers op 23 november 2014 kwam deels 
doordat een grote groep lopers uit Volendam de Meyn Twiskeloop had uitgekozen. 
De laatste loop van 2015 moet nog plaatsvinden op zondag 22 november. 
 
Tijdens deze trimlopen zijn wij afhankelijk van een flink aantal vrijwilligers. Dit is 
een vaste club mensen die altijd weer bereid zijn op de zondagochtend te komen 
helpen. Er zijn diverse taken zoals het voor- of achter fietsen, kantinedienst, 
inschrijving, uitslagen digitaal verwerken, een post bemannen of bevrouwen , routes 
uitzetten, start- en finish doeken ophangen enz.  
Wij zijn alle vrijwilligers zeer dankbaar voor al hun hulp. 
De organisatie van de trimlopen was in handen van Max van der Horst en Karin 
Peereboom. Nanno Rombeek verzorgde de voorinschrijvingen en de verwerking van 
de gelopen tijden. 
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Fietstraining april – september 2015 
De Fietstraining op de dinsdagavond is het afgelopen seizoen goed verlopen, alleen 
het aantal deelnemers (maximaal 6) viel ten opzichte van wat we de laatste jaren 
gewend waren (maximaal 14), tegen.  
De jeugd fietste in 2014 met de senioren mee. Het onderlinge verschil is vrij groot, 
een reden om te splitsen, en de jeugd is gaan fietsen onder leiding van Ronald 
Landzaat. 
 
Avondskeelertocht  
Samen met café Borrelz werd op 26 april 2015 de avondskeelertocht met lichtjes, 
Glow in the Dark, door het Twiske gehouden. 
 
Gentlemenkoers 4 oktober 2015 
Op verzoek van de organisatie (Wielerclub DTS, HGI, STG Zaanstreek, Le 
Champion) was de IJsclub, in de persoon van Gerrit Rep, na jaren van afwezigheid 
weer betrokken bij het organiseren van de Gentlemenkoers op 4 oktober 2015, 
waarmee het wegseizoen wordt afgesloten en het begin is van het schaatsseizoen.  
 
Huttenbouw op ijsbaanterrein 
Van 10 t/m 13 augustus 2015 was de ijsbaan een nieuwe wijk van Oostzaan: 
straathoekwerk Oostzaan organiseerde weer het ‘Huttenbouwen’ voor kinderen van 8 
t/m 12 jaar. Hoewel geen activiteit van de IJsclub was Cees Koomen dagelijks 
aanwezig en verleende hand-en-spandiensten. 
 
 
Facebook en website 
Facebook 
Jannet Koomen en Marga van Maris hielden de Facebook-pagina bij. 
 
Website 
Zowel aan de voorkant als aan de achterkant is de website grotendeels vernieuwd. De 
ontwikkeling van de website en het oplossen van technische problemen lag in handen 
van Henk Nugter. 
Marianne van Zuijlen plaatste nieuwe artikelen op de website en herzag bestaande 
teksten. 
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Ledenadministratie 
 
Aantal leden landijsbaan: 1203 
Aantal actieve leden wedstrijdschaatsen: 12  
Aantal actieve leden toerschaatsen: 36 
Aantal actieve leden jeugdschaatsen: 39  
 
Dit seizoen is de ledenadministratie (landijsbaan en STG) van Patrick Brouwer 
overgenomen door Henk Nugter en Karin Peereboom.  
In oktober 2014 hebben Henk, Karin, en penningmeesters Liesbeth Rombeek en 
Ingrid Clausing meerdere malen met Patrick om tafel gezeten om alles correct over te 
dragen.  
Alle aanvragen van abonnementen voor het seizoen 2014/2015 zijn door Patrick nog 
afgehandeld. Het verwerken van de lidmaatschapskaartjes van de landijsbaan heeft 
Patrick samen met Karin en Henk gedaan. 
Karin en Henk hebben een verdeling gemaakt. Henk heeft de administratie van de 
landijsbaan op zich genomen en Karin die van de schaatstrainingsgroep (STG). 
Het is echter zo dat Karin en Henk wel veel samenwerken voor beide taken.  
 
In de zomer kwamen er berichten over het nieuwe schaatsseizoen 2015/2016. Er zou 
behoorlijk wat veranderd worden voor het wedstrijdrijden.  
Zo moeten schaatsers die wedstrijd willen rijden voortaan hun eigen licentie 
aanvragen via de website van de KNSB. De licentie wordt losgekoppeld van het 
abonnement. Hierdoor is het mogelijk om ook een daglicentie aan te vragen (voor 
bijv. mensen die alleen clubkampioenschappen rijden). 
Als vervolg hierop werden er 2 soorten abonnementen geïntroduceerd. Te weten een 
wedstrijdabonnement (voor schaatsers die een licentie nemen) en een 
trainingsabonnement (voor schaatsers zonder licentie of die alleen een daglicentie 
nemen). Hier hoorden vervolgens ook weer verschillende tarieven bij. 
Daarnaast heeft de Jaap Edenbaan ervoor gekozen om de schaatsuren aan te passen. 
Het jeugdschaatsen is bijvoorbeeld verplaatst van 08:30 naar 09:30 uur. Als gevolg 
hierop is het wedstrijd trainingsuur van de zaterdagochtend verplaatst van 07:00 naar 
08:00 uur. Vooral dit laatste was voor veel mensen een positieve ontwikkeling. 
Daarnaast waren er wat verschuivingen omdat er veel jeugdleden uit het 
jeugdschaatsen vloeiden die in het seizoen 2015/2016 wilden gaan wedstrijdrijden. 
Om deze jeugdleden te behouden voor de club heeft Dennis van Vlaanderen samen 
met Karin een bijeenkomst ingelast om deze kinderen en ouders te informeren over de 
veranderingen. Wij kunnen met enthousiasme mededelen dat deze jeugdleden 
allemaal gaan schaatsen op het zaterdagochtend wedstrijd trainingsuur. 
Het kostte nogal wat tijd om alles uit te zoeken en om te begrijpen hoe alles in elkaar 
stak. Vervolgens moesten alle wedstrijdschaatsers op de hoogte worden gesteld van 
deze verandering. Gelukkig is dit allemaal gelukt en is iedereen, wel wat later dan 
normaal, op de hoogte gesteld. 



 24 

Dit laatste geld ook voor het versturen van de facturen. Door de veranderde tarieven 
moest alles in het CRM worden aangepast. De facturen zijn hierdoor later verstuurd 
dan het jaar hiervoor. 
 
Het CRM (Customers Relation Management) 
In ons centrale administratiesysteem is afgelopen seizoen het een en ander veranderd. 
Michiel Nugter is programmeur en heeft hier zeer veel tijd in gestoken. Het is dan ook 
belangrijk dit te benoemen, want hij heeft dit geheel op vrijwillige basis voor de 
ijsclub gedaan.  
De grootste aanpassing is dat alle leden van de landijsbaan nu ook in het CRM zijn 
gezet. Hierdoor is het makkelijker om de gegevens up-to-date te houden en wordt een 
dubbele administratie overbodig. 
Op dit moment hebben 14 mensen toegang tot het CRM waarvan de meeste met 
beperkte gebruiksrechten. Wijzigingen aan het ledenbestand kunnen alleen door Karin 
en Henk worden doorgevoerd. 
Door Michiel is meer functionaliteit ingebouwd waardoor we bij selecties van 
groepen direct het aantal kunnen zien. Bij het openen van het ledenbestand worden 
standaard alle passieve en actieve leden getoond. Verder zijn alle groepsdefinities 
opnieuw herzien naar aanleiding van de indeling die de KNSB aanhoudt. 
Toekomstige aanpassingen zijn o.a. snelfilters voor wedstrijdrijders. 
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Samenstelling bestuur 2014-2015  
 
 Aantreden Herkiesbaar Aftredend 
Cees Koomen 
Voorzitter 

1992 2013 2016 

Ruud Overhuijs 
Coördinatie Toerschaatsen 

1991 2012 2015 

Henk Taams 
Algemeen lid 

1994 2012 2015 

Gerrit Rep 
Landijsbaan 

2003 2012 2015 

Corinne Jong 
Wedstrijdsecretaris 

2004 2013 2016 

Ingrid Clausing 
Penningmeester 

2009 2012 2015 

Dennis van Vlaanderen 
Coördinatie Jeugdcommissie; Sponsorcommissie 

2009 2012 2015 

Klaas Buis 
Sponsorcommissie 

2012 2012 2015 

Karin Peereboom 
Promotiecommissie; Ledenadministratie; Trimloop  

2014  2017 

Marianne van Zuijlen 
Secretaris 

2014  2017 

 
Aftredend en niet herkiesbaar: Ingrid Clausing. 
Aftredend en herkiesbaar: Gerrit Rep, Henk Taams, Klaas Buis, Ruud Overhuijs en 
Dennis van Vlaanderen. 
 
In het seizoen 2014-2015 heeft René Meerveld de bestuursvergaderingen bijgewoond. 
Hij heeft te kennen gegeven dat hij niet in het bestuur wil gaan zitten, maar al zijn 
aandacht wil geven aan het Jeugdschaatsen en Skeeleren. 
 
Liesbeth Rombeek is verantwoordelijk voor de financiën van de STG. 
 
Ereleden 
Dirk Dral † 
Nico Beets †   
Jan Buis †  
Dick Buijs 
Cees Bruin  
Henk Nugter 
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Sponsoren 
 
ERB 
ING 
De Zoete Inval 
Meyn 
Installatiebedrijf E. Wals 
Dekker Bloemen en Planten 
Dral Fietsen 
Poeliersbedrijf J. Jonker & Zn 
Ruig en Zonen Wild en Gevogelte 
Loon- en verhuurbedrijf R. Groeneveld 
Autobedrijf Welgraven 
A&O Taxiservice 
Abbring Zonwering en inrichting 
Bouwkundig Teken- en Ontwerpbureau André Band 
Ford Betlem & Zn 
Catering Expresse Zaanstreek 
Fotostudio77 
Glas Express 
Groen Stomerij en Wasserette  
HCB / Horsman Celie Bouw 
Jachtwerf De Hippert 
Horstman Metaalbewerking BV 
Klaverstijn Schilderwerken 
Meijer Montagebedrijf 
Partyservice Oostzaan 
Pet's Place 
Bloemisterij en Tuincentrum Van der Pol  
Preeker Autoschade 
Pumpcare Benelux 
Rimaxx 
Schurer Automaten Service 
Witbaard Bouw  
Bouwbedrijf Onrust 
Dirk Voet Makelaars 
Homburg Trading 
Eetcafe Oostzaan 
Cafe Borrelz 
Ben Veerman Assurantiën 
Stucadoorsbedrijf Jordy Veerman 
Taams v/d Huysen Metaalbewerking 
Hartman Garagedeuren 
Cor Voet Wild en Gevogelte 
De Wit Groenprojecten 
 


