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Jaarverslag seizoen 2017-2018 STC De Preamkeskouwers   
 
Het seizoen 2017-2018 stond ook nu weer voor een deel in het teken van veranderingen. Hierbij een 
beknopt overzicht van een aantal veranderingen/activiteiten: 
 
Vanuit het bestuur is onze voorzitter Syco Fennema afgetreden bij de algemene ledenvergadering op 
17 mei 2017. Bob Hille is bereid gevonden om als bestuurslid toe te treden. Bob zal tijdelijk de 
voorzittershamer (ad interim) vasthouden. 
Agnes Winia wil zich inzetten voor communicatie en sportsponsoring. 
Wij kunnen nu niet alles meer aan onze leden aanbieden door het verder teruglopend ledenbestand, 
vooral jeugdleden. Dit baart ons als bestuur zorgen. Als bestuur zijn wij daarom ook bezig geweest 
met het beleidsplan. 
 

 
Contributie/lidmaatschap 

De contributie is niet verhoogd (blijft € 42,--/lid).  
Er zijn nog steeds leden die te laat de aanvraag indienen. 
Als iemand zich niet afmeldt, blijft hij/zij lid en is contributie verschuldigd. Afmelding moet voortaan 
vóór 1 juli voorafgaand aan het nieuwe seizoen gedaan worden. 
Het verplichte KNSB-waardepakket bedraagt € 8,50/lid/jaar; hiervoor is men ook verzekerd voor 
ongevallen en overlijden. De bijdrage aan het Gewest Fryslân is voor dit seizoen nog 
 € 5,--/wedstrijdrijder, voor het volgend seizoen wordt dit € 10,--/wedstrijdrijder. 
Bijdrage KNSB is € 10,--. 
 
 
Trainingen 
In de zomerperiode konden we, naast de bostrainingen, ook weer de skeelertrainingen volgen, die we 
tegen schappelijke kosten hebben kunnen organiseren op de skeelerbaan in St. Nicolaasga. Het 
aantal deelnemers bij de bos-, skeeler-  en schaatstrainingen wordt minder. Bij de 
mountainbiketrainingen zij nu ook een aantal deelnemers. 
 
De ijstrainingen werden gehouden in Thialf.  
 
Frank Atsma stopt volgend seizoen met het geven van zomertrainingen. Hij blijft wel schaatstraining 
geven. Tjibbe van der Veer zal als nieuwe trainer schaatstraining geven, maar er is nog steeds een 
tekort aan trainers. 
 
 
Door de activiteitencommissie georganiseerd 

Op 9 juni 2017 was er een gezellige avond voor de leden met aanhang georganiseerd bij Pitch&Putt 
te Koudum. 
De mountainbike activiteit voor de clubleden in Appelscha op 17 juni was een succes. Er werd een 
mooi parkoers gefietst. 
 
De mountainbiketocht in Oudemirdum op 25 november was eveneens een succes. Er was ook nu 
weer een prachtig parkoers uitgezet. Er waren veel deelnemers, met ook nu weer positieve reacties 
over de organisatie. Ook nu weer een speciaal woord van dank voor de organisatie en geslaagde 
tocht. 
 
De geplande schaatsactiviteit op Flevonice op zaterdag 30 december 2017 werd vanwege het slechte 
weer op het allerlaatste moment afgelast. In plaats daarvan zijn we met zijn allen naar de Elfstedenhal 
in Leeuwarden gegaan. Naast het schaatsen viel de koffie met warme appelgebak met slagroom goed 
in de smaak. Er waren 31 deelnemers (leden en nietleden), een record aantal tot nu toe. 
 
Op 7 en 14 november vond het Balkster naschools talent plaats. Dit was opgezet door Miks Welzijn, 
maar werd onder de vlag van De Preamkeskouwers gegeven. 
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Aan het kwartetschaatsen in Thialf deden 13 kinderen mee, ook dit is verheugend. Het 
kwartetschaatsen voor de jeugd was met 13 kinderen een groot succes. Voor de jeugd als vervolg op 
het kwartetschaatsen is er nog 6x een droogtraining georganiseerd. 
 
Ook hebben wij als bestuur gereageerd op het initiatief van Thialf om de jeugd middelsTalent 
Experience weer op het ijs te krijgen. Dit om de overgang van schoolschaatsen naar de vereniging te 
stimuleren. 
 
Ook via Schaatsbattle in de Elfstendenhal en in Thialf hebben wij geprobeerd (met een eigen 
nieuwsbrief) om jeugd op het ijs te krijgen. 
 
 
Toernooien en wedstrijden  
Op het ijs konden we genieten van de trainingen, vele wedstrijden en activiteiten. 
 
Op het Olympisch Kwalificatie Toernooi in de laatste week van 2017 in Heerenveen deed Marrit 
Leenstra goede zaken. Zij had zich voor de Olympische Spelen in PyeongChang geplaatst voor de 
afstanden op de 500 m, de 1000 m en (tot haar eigen verrassing) de 1500 m. 
 
Bij de Olympische Spelen in PyeongChang op 9 februari 2018 haalde Marrit brons op de 1500 m 
(achter goud voor Ireen Wüst). Zij zag af van deelname aan de 500 m. Op 21 februari 2018 werd zilver 
gehaald bij de ploegenachtervolging. 
 
Deze keer geen Nieuwjaarstoernooi en het Gabe de Vriestoernooi. Vanuit onze club is geen initiatief 
genomen omdat wij geen eigen rijders hadden. Andere clubs hadden ook geen initiatief genomen om 
deze wedstrijden te organiseren. Ook de Speciale Clubwedstrijd ging niet door vanwege de verhoging 
van ijshuur en bij afname van 4 uren ijshuur.  
 
Een aantal leden van onze club (11) hebben deelgenomen aan de Weissensee op 23 januari 2018. 
Met goede ijsomstandigheden en mooi weer die dag. Hiervan werd een mooi artikel in de Balkster 
Courant geplaatst. 
 
 
Sponsoring 

We worden nog steeds gesponsord door een aantal vaste sponsors en daar zijn we blij mee, elke 
bijdrage aan de club is welkom. 
En afgelopen december zijn we extra gesponsord door de Rabobank Leden Sponsoractie (€5,--/stem) 
en de kerstbomenactie door Burggraaff Bloeicentrum. Waarvoor dank! 
Als bestuur willen wij een schaatsclinic of een rondleiding in Thialf organiseren voor onze sponsors. 
 
 
Overig 

De website is vernieuwd en gebruiksvriendelijker gemaakt met meer actueel nieuws. 
De container bij de toegang naar het NOK-terrrein bij Oudemirdum, die door ons gebruikt wordt als 
opslag en fietsenstalling bij de zomertrainingen, moet nog steeds worden opgeknapt. Dit willen wij met 
een aantal vrijwilligers gaan doen. De container zal opnieuw geschilderd worden en voorzien worden 
van ons logo met schaatser. 
 
Wij staan nu voor het nieuwe seizoen en hopen op een goed jaar met trainingen, activiteiten en een 
skeeler- en schaatsseizoen. 
 
 
Namens het bestuur van STC De Preamkeskouwers,  
Bennie Leenstra/Lourens Bijlsma. 


