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IJsclub Sint Pancras 

Jaarverslag van het kalenderjaar 2019, 2020 en 2021 

 

 

Door de corona perikelen hebben we helaas de algemene ledenvergadering die gepland 

stond voor maart 2020 af moeten blazen. Ook in 2021 was het wederom niet mogelijk 

om een jaarvergadering te organiseren vandaar dat we nu de algemene 

ledenvergadering voor drie kalenderjaren in één keer gaan houden. 

Het jaarverslag is dus ook een samenvatting van de jaarverslagen van 2019 (was al 

gemaakt voor geplande vergadering van maart 2020) en de kalenderjaren 2020 en 2021 

(laatste 2 beknopt) 

Jaar 2019: 

Het begint de laatste jaren helaas een beetje eentonig te worden. Konden we in februari 

2018 nog 5 dagen schaatsen op onze krabbelbaan, in 2019 hadden we minder geluk. We 

hebben nog wel wat sproei werk gedaan maar de vorst was onvoldoende.  

Al jaren achtereen lukt het maar niet om een stevige vorstperiode te krijgen waardoor er 

geschaatst kan worden op onze eigen baan. De laatste paar keer dat onze grote baan 

open is geweest was in 2012, toen konden we 10 dagen lang genieten van natuurijs en 

in 2013 hadden we nog eens 4 dagen ijs. Daarna helaas niet meer. In 2017 kwamen we 

nog een beetje in de goede richting maar het stopte helaas bij 5 cm. en dus onvoldoende 

om open te gaan. De winters laten ons dus aardig in de steek de laatste jaren en daar 

hebben we helaas geen invloed op. Alles waar we wel invloed op hebben doen we. Elk 

jaar weer zorgen we er met heel veel inzet van onze vrijwilligers voor dat we klaar zijn 

voor de winter die gaat komen en veel is, en wordt, er aan gedaan om er voor te zorgen 

dat we een gezonde vereniging zijn en blijven.  

 

Na de aankoop van ons terrein in december 2016 ging een lang gekoesterde wens van 

ons in vervulling, we werden eigenaar van het gehele complex aan het Beverplein. Dit 

bracht en brengt ook andere verantwoordelijkheden en kosten met zich mee. We hadden 

nog een lening van €8.500,-- bij één van onze sponsoren en die hebben we gelukkig af 

kunnen lossen en hiermee is het gehele complex nu voor 100% eigendom van de IJsclub 

Sint Pancras en zijn we schulden vrij.  

 

Als eigenaar van het complex sta je natuurlijk ook voor het gehele onderhoud. 

Regelmatig waren er dan ook mensen van de groenploeg in de weer om de boel op te 

knappen en bij te houden en is er weer veel werk verzet. Naast de inzet van de 

groenploeg hebben we ook een aantal keren hulp gehad van de reclassering die veel 

werk hebben verricht. 

 

En wat gebeurde er allemaal nog meer in 2019? 

 

We hebben er inmiddels een traditie van gemaakt om aan het begin van het kalenderjaar 

met onze leden te gaan schaatsen op de Meent.  Ook in 2019 hadden we er daarom voor 

gekozen om op zondag 27 januari al onze leden uit te nodigen voor een gratis uurtje 

schaatsen op de Meent. Ruim 175 leden hebben hier gebruik van gemaakt en het was 

een succes wat zeker voor herhaling vatbaar is. 
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Op 13 april organiseerden we dit jaar voor de vierde keer onze voorjaarsmarkt. 

Voorgaande jaren was het een succes en op veler verzoek gingen we er dus weer voor. 

Helaas was dit jaar de opkomst een beetje matig maar dat neemt niet weg dat onze 

organisatoren het nog een keer willen proberen. Het netto resultaat was ongeveer 600 

euro dus zeker de moeite waard. Namens het bestuur hierbij onze dank voor hun 

geweldige inzet hiervoor. 

 

De feestcommissie organiseerde als blijk van waardering voor al onze vrijwilligers weer 

een gezellig samenzijn op vrijdag 17 mei. Om  17.00 uur was de  ontvangst en konden 

we kort daarna aan tafel voor een lekker hapje. Na het eten zijn we aan de slag gegaan 

met het uitwerken van de nieuwe structuur en het vullen van de verschillende 

commissies. Veel van de steeds terugkerende taken lagen op de schouders van een paar 

mensen. Nu is er voor gekozen om meer te gaan werken met commissies. De 

commissies die zijn opgericht zijn: Baan/Toko; Onderhoud; Groen; Sponsor / 

subsidiecommissie; Jeugdcommissie; Activiteitencommissie; Contributie commissie; 

PR / communicatie; Volwassen schaatsen en Feestcommissie. Tot grote tevredenheid van 

het bestuur konden we in de samenstelling van de commissie grote stappen maken. 

Dank daarvoor. 

  

Ook dit jaar zijn we weer heel erg blij met de bijdrage van Rabobank clubkas campagne 

van €797,53 die we mochten ontvangen van de RABO bank. Hierbij willen we iedereen 

die op ons heeft gestemd hartelijk danken maar ook tegelijk weer oproepen om ook het 

komende jaar weer op onze vereniging te stemmen want we gaan zeker weer mee doen. 

Voor de campagne van dit jaar hadden we er voor gekozen om samen met een aantal 

andere verenigingen uit het dorp gezamenlijk op te trekken via 1 advertentie.  

 

Maandag 9 september hadden we fiets e’m der deur. De dijk stond ook nu weer vol met 

ouders en grootouders en met 64 deelnemers was het weer een geslaagd evenement. 

 

En dan wordt al weer Oktober, de maand voor het jeugd en volwassen schaatsen. Elk 

jaar weer een behoorlijke klus om dit goed te organiseren en in gang te zetten maar ook 

dit jaar is het weer gelukt.  

Verslag jeugdcommissie: 

In januari hebben we een lesgeveroverleg gehad waarin we het seizoen hebben 

geëvalueerd en vooruit hebben gekeken naar het volgende seizoen. Alles is prima 

verlopen, maar het aantal lesgevers blijft een punt van aandacht. 

De afsluitende Elfstedentocht op de Meent werd verreden door 17 kinderen die heel erg 

hebben genoten.  

Bij de Nazomerfeesten in september werd het succesnummer “Fiets ‘m d’r deur” weer 

georganiseerd  met meer dan 60 deelnemende kinderen! 

De inschrijving van de kinderen ging dit jaar beter dan vorig jaar. Alle scholen in Sint 

Pancras en de Regenboog in Oudorp hebben het inschrijfformulier in de digitale 

nieuwsbrief geplaatst, met als resultaat 52 kinderen.   

Het weer werkte dit seizoen niet erg mee waardoor de eerste en de  derde les uitviel 

omdat er geen ijs was. Als compensatie mochten we op 28 december een extra les 

geven. 

Zaterdag 9 november was er weer ouder/kindschaatsen. De ouders konden de schaatsen 

aantrekken en een lesje meedraaien, een heel succesvol initiatief van de jeugdcommissie 

van de Meent met alleen maar positieve reacties.    

Op 21 december waren de wedstrijden voor de jeugdschaatsers. Ze rijden hierbij een 

100 en een 300 meter. Namens Sint Pancras deden er 6 kinderen mee en 

vermeldenswaardig is wel dat Fien Gunneweg een mooie 1e plaats behaalde.  

Op de laatste zaterdag was de feestelijke uitreiking van de diploma’s in B3, een gezellig 

feestje waarbij ieder kind in het zonnetje werd gezet.  
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Bij deze wil de jeugdcommissie graag hun dank uitspreken voor alle lesgevers en 

invallers: 

Jeroen, Jan, Lisa, Kees Jan, Rianna, Stijn, Manon en Frank.  

 
November is de maand van de wijken en dan gaan onze wijklopers weer op pad. Niet 

alleen de wijklijsten dit jaar maar ook de nieuwsbrieven hebben ze huis aan huis bezorgt. 

Voor enkele van de 36 wijken hadden we nieuwe wijklopers en sommige wijklopers 

hebben 2 wijken gelopen maar helaas is er ook dit jaar nog 1 wijk niet gelopen. Jammer 

want dit kost ons behoorlijk wat inkomsten. Met zijn tweeëndertigen hebben ze er echter 

wel weer voor gezorgd dat  ruim 700 gezinnen lid zijn van ons clubje. Het aantal 

afgegeven machtigingen is weer behoorlijk toegenomen dus dit gaat ons in de toekomst 

veel werk besparen.  

 

In de herfst is onze groenploeg gestart met het kappen van de naaldbomen op de dijk. 

Inmiddels is het grootste deel gedaan en knapt het er behoorlijk van op. 

 

 

 

 

 

 

 

Jaar 2020: 

 

Het kalenderjaar 2020 moet maar heel snel in zijn geheel vergeten worden. Vanaf maart 

ging Nederland op slot, in wisselende periodes en strengheid. 

Weinig kon er nog en ook op het gebied van het schaatsen  viel er weinig te melden. 

Een winter hebben we niet gehad en het jeugd en volwassen schaatsen ging met hortens 

en stoten.  

Wat nog wel vermeldenswaardig is: 

Het gratis schaatsen op de Meent op 19 januari voor de leden was weer een groot 

succes. Er waren rond de 100 leden aanwezig.  

Het opschonen van de dijk gaat uit de kunst, zijn inmiddels al op ongeveer 75%, nog 8 

dennen te gaan. 

De zonnepanelen staan inmiddels op de kantine en leveren energie. 

De diploma uitreiking op 21 december in B3 was een succes. Leverde ook nog een extra 

wijkloper op. 

In Augustus was er weer een beetje corona ruimte waardoor we hoopten om alsnog een 

algemene ledenvergadering te kunnen organiseren maar dit moest helaas ook weer 

worden afgeblazen. 

Onder zeer aangepaste regels mocht het jeugdschaatsen in oktober gelukkig wel 

doorgaan, 47 kinderen hebben hier gebruikt van gemaakt. 

Doordat de regels weer strenger werden is er besloten om in het kalenderjaar 2020 de 

wijken niet te gaan lopen, Via de nieuwsbrief konden mensen een machtiging afgeven 

voor de contributie of donatie wat toch nog een behoorlijk resultaat heeft opgeleverd. 
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En toen werd het al snel 2021 

Nog steeds heerst het corona gedoe maar na enkele jaren zonder ijspret lukte het dit 

jaar toch. In februari konden we dan weer eens (beperkt) genieten van een vorst 

periode. Op het moment dat de weer apps op de telefoons aangaven dat er vorst op 

komst was, begon het bij ons te kriebelen. Daarna ging het snel en de telefoons van de 

vrijwilligers stonden roodgloeiend. Alles moest in korte tijd geregeld worden. Er moest ijs 

op de Krabbelbaan komen, de gemeente moest een plan van aanpak van ons goedkeuren 

en alles moest CORONA-proof georganiseerd worden. Een hele uitdaging, maar met hulp 

van alle vrijwilligers stond alles er klaar voor. Door de avondklok lukte het niet om een 

mooie ijsvloer te maken op de krabbelbaan en de sneeuw hielp ook niet mee. En toen… 

als je even niet op let… was de grote baan ineens geheel bevroren. wel met sneeuw erop, 

maar sterk genoeg om te gaan schuiven. Hierop hebben we besloten de krabbelbaan te 

laten voor wat het was en alle aandacht te richten op de grote baan. En met succes want 

woensdag 10 februari kon de grote baan open voor kinderen. 

 

Het was even spannend of het zou lukken om alle regels na te leven en of iedereen zich 

er aan zou gaan houden. Al snel bleek dat het plan wat we hadden gemaakt werkte en 

dat alle bezoekers hun best deden om zich aan de CORONA regels te houden. Dit heeft er 

voor gezorgd dat wij tot zondagmiddag open konden blijven. Jong en oud hebben zich 

sinds jaren weer eens kunnen vermaken op het ijs van de IJsclub. Iedereen bedankt voor 

deze gezellige dagen bij de IJsclub Sint-Pancras. Alle vrijwilligers bedankt voor jullie 

inzet! Zonder jullie was het niet gelukt! 

 

Doordat we open konden waren we gelukkig ook nog eens in staat om behoorlijk wat 

abonnementen te verkopen aan onze leden waar we niet aan de deur waren geweest. 

Vele machtigen leverde dit op voor het volgend jaar. 

 

Ook in 2021 gingen we helaas nog steeds gebukt onder tal van corona beperkingen maar 

we kregen wel iets meer lucht dan het jaar ervoor. We konden weer meer doen en er is 

dan ook zoveel mogelijk gedaan binnen de toegestane regels. De groen ploeg kon weer 

aan de slag met het snoeien van de bomen en het kappen van de zieke bomen. Het 

terrein ligt er inmiddels mooier bij dan ooit tevoren.  

Boven de containers  is een nieuw dag geplaatst met subsidie van het Kossen Leijen 

Fonds, de zonnepanelen moeten er nog op geplaatst worden. 

Een donatie van Lief Langedijk maakte de aanschaf mogelijk van een hakselaar, een grof 

terrein maaier en een kettingzaag. We hebben nog de toezegging van Lief Langedijk voor 

het opknappen van de voorgevel van ons gebouw maar door de beperkingen zijn we daar 

helaas nog niet aan toe gekomen. 

Er is gestart met het vervangen van de beschoeiing langs het fietspad, medio 2022 zal 

dit gerealiseerd worden.  

Nico Ploeg heeft het lopend jaar (2020) afgemaakt als penningmeester en in februari 

2021 zijn taken heeft overgedragen aan Paul Boske die de rol van penningmeester van 

hem heeft overgenomen. Formeel zal dit nog moeten worden bekrachtigd door het 

algemeen bestuur en de algemene ledenvergadering wat tot op heden door corona nog 

niet mogelijk was om dit te organiseren, staat dus op de agenda. 

Ook ging in oktober het jeugd en volwassenschaatsen weer van start meer ook dit jaar 

weer met diverse beperkingen. 

De wijken zijn dit jaar beperkt gelopen. Wel hebben we weer meer machtigingen 

gekregen dan voorgaande jaren en komen hier later op terug om te kijken hoe we hier 

verder mee om kunnen gaan. 

Alle andere wetenswaardigheden die we nog zouden kunnen melden hebben we reeds 

gemeld in onze nieuwsbrief. 

Tot zover dus dit jaar verslag over de corona jaren. 
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Namens het bestuur danken we hierbij alle medewerkers, bestuurders en vrijwilligers 

voor hun tijd en inzet in het afgelopen kalenderjaren en sluiten we hiermee het 

kalenderjaar 2019, 2020 en 2021 officieel af. 

 

 

Getekend: 30 maart 2022, 

 

 

 

 

Kees Jan Veldboer,       Henk Hemmes, 

Voorzitter        Secretaris  

 


