
  

   

 

 

 

 

 

 

Beste Bobeldijkers, leden en/of sponsors,                              Januari 2015 

 

Hierbij sturen we jullie een nieuwsbrief omdat we tijdens onze jaarvergadering in 

November een aantal belangrijke punten hebben besproken wat we jullie graag willen 

meededelen. 

 

Het belangrijkste punt wat we afgelopen november tijdens onze jaarvergadering hebben 

besproken, is dat wij dit jaar niet bij jullie langs komen voor sponsorgeld.  

Wel mag er natuurlijk altijd een gift gedaan worden op ons rekening nummer :  

NL44RABO 0161448488  tnv. IJsclub Bobeldijk. 

 

Zo vind er per 1 februari een bestuurswisseling plaats. Onze secretaris Jannie van der Wel zal 

dan stoppen en haar plaats zal dan ingenomen worden door Cora Oud–Wit.  

De naam Wit is op deze positie niet helemaal vreemd. Zo hebben er al meerdere generaties 

Wit op deze plek gezeten. 

  

Ook dit jaar gaan we met de jeugd naar de ijsbaan in Hoorn om op zaterdag ochtend les te 

krijgen van onze trainers. Dit jaar zijn we met een groep van 55 enthousiaste kinderen en 

natuurlijk trainers!!!!! 

Met als afsluiting de Westfriesland tocht op 7 maart 2015 en de diploma uitreiking 

aansluitend,  hopen we dat alle kinderen dan erg genoten en veel geleerd hebben van deze 

trainingen.  

Afgelopen jaar hebben we een banier laten maken, deze komt in de winter bij de Slimtocht te 

staan. Er wordt nog een stalen frame gemaakt, zodat het alle stormen kan overleven!  

Ook hebben we onze Honda sneeuwschuiver ingeruild voor een lichter exemplaar. Op deze 

manier kunnen we eerder het ijs op, zodat we een mooiere ijsspiegel neer kunnen leggen. 

 

Tijden de jaarvergadering van de vijfdorpen tocht afgelopen December, is er besloten om de 

regelgeving omtrent de veiligheid te versoepelen.  

Hiervoor is een draaiboek gemaakt wat in ons bezit is, hierin staan zaken omtrent veiligheid, 

EHBO,  parkeren en bereikbaarheid vermeld.  

Om de tocht in goede banen te leiden, hebben we wel vrijwilligers nodig dus misschien 

kunnen we een beroep op jullie doen?! Of meldt je vrijwillig aan. Hulp is altijd welkom. 

 

En nog een vraag vanaf het bestuur, als wij nog niet in het bezit zijn van je email adres en je 

wilt graag op de hoogte blijven, geef dan je naam, email adres en postadres aan ons door!  Dit 

mogen jullie sturen naar: corawit24@hotmail.com. Dan blijf je op de hoogte van het wel en 

wee van onze ijsclub en dat kan zeker tijdens de wintermaanden heel prettig zijn om geen 

aktiviteiten te missen.  

 

Nog een tip voordat men het ijs gaat betreden!!! Zorg dat de schaatsen scherp zijn en laat je 

ronding controleren. Deze ronding heb je nodig om makkelijker door de bochten te glijden. 

Dus een goede ronding in je schaatsen, vaker gaan schaatsen in onze achtertuin bij De 

Westfries en het plezier in schaatsen zal alleen maar groter worden!!! 

Op een sportief en goed ijsjaar!!!! Hopelijk tot snel op de Slimtocht! 

 

Namens bestuur IJsclub Bobeldijk, Herman, Margret, Jannie, Cora, Cees, Raymond en Eric. 
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