Jaarverslag seizoen 2018-2019 STC De Preamkeskouwers
Het seizoen 2018-2019 stond ook nu weer voor een deel in het teken van veranderingen. Hierbij een
beknopt overzicht van een aantal veranderingen/activiteiten:
Algemene ledenvergadering
De ALV op 15 mei 2018 had een verlate aanvang. Dit had te maken met problemen met de
laptop (alles voor de presentatie stond hier op maar was gecrashd) en de beamer, vandaar dat
alles zonder laptop gepresenteerd werdt. Zie verder het verslag van de ALV. Iedereen heeft de
stukken vooraf digitaal ontvangen en vooraf kunnen lezen. Tijdens deze vergadering werden
Siemen en Grietje Albada en Frank Atsma in het zonnetje gezet voor hun vrijwilligerswerk en
kregen een attentie. Siemen en Grietje hebben zich vele jaren ingezet als juryleden en stoppen
nu. Frank stopt met de zomertraining, maar gaat wel door met het geven van wintertrainingen.
Bestuur
Door het aftreden van Annie Sierdsma en Bennie Leenstra is het bestuur nu niet meer voltallig (moet
minimaal uit 5 leden bestaan en het bestuur bestaat nu nog maar uit 4 leden).
Dit is tijdens de algemene ledenvergadering op 15 mei 2018 bij Cafetaria De Balk aan de orde
gekomen. Het bestuur is naarstig op zoek naar een secretaris. Tot nu toe heeft zich niemand voor een
bestuursfunctie gemeld. Het bestuur heeft daarop besloten om de minimale werkzaamheden voor de
club te verrichten.
Op 24 oktober 2018 is een (via de website beveiligde) brief naar de leden gezonden om opnieuw
aandacht te schenken om het bestuur op peil te brengen en de vrijwilligers.
Op 7 november 2018 heeft onze interim voorzitter een openhart operatie ondergaan. Na de operatie
ook nog 2 klaplongen en vocht achter de longen volgden een aantal weken van herstel.
Op 4 februari 2019 volgde een laatste oproep naar de leden voor een bestuursfunctie.
Op 30 april 2019 is een ronde tafelbijeenkomst belegd (rood omdat de nood hoog is bij het bestuur)
met een aantal genodigden om over de toekomst van de club te praten en brainstormen. Hier kwam
duidelijk naar voren dat men geen fusie wil, eventueel samenwerking wel. Dit wordt verder besproken
bij de eerstvolgende algemene ledenvergadering.
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.
Niemand van het bestuur voelt er iets voor om als nieuwe groepsvertegenwoordiger van Groep 4 te
fungeren (Marijke Nauta stopt).

Contributie/lidmaatschap
De contributie is niet verhoogd (blijft € 42,--/lid).
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,--.
Wij haken af bij de Friese Talentengroep, omdat wij helaas geen jeugd meer hebben.
Het gedeelte over de jeugd op de website is inmiddels verwijderd.
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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 is nu ook weer minder geworden. Bij de
mountainbiketrainingen zij nu ook een aantal deelnemers.
De ijstrainingen werden gehouden in Thialf.
Niels Poortema geeft zomertraining. Incidenteel zal Frank Atsma bijspringen als trainer.
Frank Atsma, Bernardus Gijzen, Jappie van Dijk en Tjibbe van der Veer geven schaatstraining in
Thialf. Er is nog steeds een tekort aan trainers.
Door de activiteitencommissie georganiseerd
De mountainbiketocht in Oudemirdum op 24 november 2018 was ook deze keer weer een succes. Net
als voorgaande jaren was er ook nu weer een prachtig parkoers uitgezet met veel deelnemers. Ook nu
weer een speciaal woord van dank voor de organisatie en geslaagde tocht.
Op zaterdag 29 december 2018 was ons jaarlijks clubuitje in de Elfstedenhal te Leeuwarden. Er waren
± 30 deelnemers, dit doet ons als bestuur goed, zoveel opkomst. Eerst schaatsen, daarna koffie met
gebak. Ook hier een woord van dank aan de organisatoren.
Deze keer geen schaatsactiviteit op Flevonice. Ook geen deelname aan het kwartetschaatsen in
Thialf.
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.
Marrit Leenstra is gestopt met schaatsen.
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 (8) hebben deelgenomen aan de Weissensee op 25 januari 2019.
Ook nu weer goede ijsomstandigheden en mooi weer die dag. Theo Bosma schaatste mee en heeft
op eigen initiatief met een sponsoractie geld opgehaald voor Jacobien Sijbranda (zij lijdt aan het
syndroom van Rett). Het bedrag (€ 3600,--) wordt besteed aan een loopondersteuningsmiddel voor
Jacobien. Hulde Theo. Namens het bestuur werd ook een bijdrage hiervoor geleverd.
Sponsoring
We worden nog steeds gesponsord door een aantal vaste sponsors en daar zijn we blij mee, elke
bijdrage aan de club is welkom. Maar nu hebben enkele sponsors te kennen gegeven dat zij aan het
eind van het seizoen stoppen met de bijdrage. Wij bedanken hen wel voor de jarenlange bijdrage.
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.
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Overig
Op 23 januari 2019 vond een brainstormsessie plaats in Thialf met andere clubs hoe gedacht wordt
over eventuele samenwerking, trainingen e.d. andere clubs zitten met dezelfde problematiek als onze
club. Dit is eerst een inventarisatie, later volgt verdere uitwerking.
Over de container bij de toegang naar het NOK-terrrein bij Oudemirdum, die door ons gebruikt wordt
als opslag en fietsenstalling bij de zomertrainingen, het volgende:
De huidige container wordt niet meer opgeknapt, dit is het niet meer waard. Als bestuur hebben wij
besloten om deze te vervangen door een nieuwe en de oude container af te voeren. Dit wordt op de
komende Algemene Ledenvergadering behandeld.
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,
Lourens Bijlsma.
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