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Geacht IJD-lid, 

  
De opkomst op de algemene ledenvergadering was niet erg groot. Slechts 

acht leden hadden de moeite genomen naar de vergadering te komen. 
Jammer, omdat we in een cruciale fase zitten. Er is namelijk inmiddels 

een stichting opgericht die ervoor gaat zorgen dat de baan er komt en die 
hem later gaat exploiteren.  

 

Deze stichting komt er om juridische en fiscale redenen. Bovendien is het 
een voorwaarde van de gemeente. Het bestuur van IJD vindt op dit 

moment de baan – en dus de stichting – het allerbelangrijkst. En de 
stichting moet een bestuur hebben. Daarom is het bestuur van IJD, op de 

heer Andries Snippe na, afgetreden. De afgetreden bestuursleden zijn 
bestuurslid van de stichting geworden.  

 
De heer Andries Snippe is bereid in beide besturen plaats te nemen. Het 

bestuur van de vereniging bestaat nu echter uit slechts de heer Andries 
Snippe als waarnemend voorzitter en de heer Gerard Bovenmars als 

penningmeester.  
  

Voor deze beide mensen is het natuurlijk ondoenlijk om voor de 
vereniging activiteiten te ontplooien. En dat is erg jammer omdat er wel 

aanvragen zijn voor activiteiten. Van de KNSB, de gemeente, scholen en 
andere verenigingen bereiken ons regelmatig verzoeken of voorstellen 

voor bepaalde activiteiten. Voor IJD zijn die activiteiten ook nodig, omdat 

ze zullen leiden tot een aanwas van het ledental en dus ook tot meer 
vrijwilligers. Beiden hebben we hard nodig, ook om de ijsbaan te krijgen.  
  

Ook staan we als vereniging met voldoende leden natuurlijk sterker 
tegenover de gemeente en sponsoren. En leden zijn ook nodig omdat er 

op een gegeven moment publieksacties gehouden moeten worden om 
voldoende geld en ook sponsors te werven.  
  

Daarom vraagt het bestuur u actief deel te nemen aan de vereniging. Geef 
u alsnog op voor een plaats in het bestuur. Of stel u beschikbaar voor een 

werkgroep of een commissie. Alleen op die manier zal het mogelijk zijn de 
door ons zo gewenste ijsbaan te krijgen. We hopen enorm op uw 

medewerking.  
 


