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 2015-2016  

 

 De Algemene Ledenvergadering ter afronding van seizoen 2014-2015 heeft plaats gevonden in de 

 Moeting op 7 december. Er hebben zich geen nieuwe bestuursleden gemeld. De bestuurstaken zijn 

 verdeeld, Jan Zeinstra zal het penningmeesterschap van  Siemen over nemen zodra Siemen de 

 overschrijving bij de bank kan regelen. Het account van Tsjommer Toer Riders is gekoppeld aan zijn 

 zakelijk account bij de Rabobank en moet in persoon geregeld worden. Het innen van de contributie is 

 voor het 2e seizoen door middel van automatische incasso gegaan. Er waren veel foutmeldingen en 

 leden die de geïnde contributie gestorneerd hebben zonder opgaaf van reden. Er is zo veel mogelijk 

 contact gezocht om te achterhalen waarom leden daarvoor gekozen hebben, om de ledenlijst actueel 

 te houden en om kosten in de toekomst te voorkomen. Het blijkt dat leden bij het terug laten boeken 

 van de contributie daarmee hun lidmaatschap op zeggen ondanks verzoek dit van te voren via email te 

 doen.  

 

Het bestuur is afgelopen seizoen 2 keer bij elkaar geweest. Helaas is de winter voorbij gegaan zonder 

een mooie ijsvloer op de baan. (In tegenstelling tot de hevige ijzel waardoor begin januari de straten 3 

dagen lang onder een plak ijs verborgen lagen en in de media de nodige filmpjes opdoken van 

schaatsende mensen op de straten.) Het is opvallend hoeveel leden opzeggen wanneer er weer een 

ijsloze winter is.  Het bestuur kan nog zonder rode cijfers werken, maar graag zou het bestuur ook de 

voorziening in het dorp willen houden. Daarvoor is het ook nodig dat tijdens ijsloze winters 

contributie binnen komt om te sparen voor uitgaven in de toekomst zoals een deugdelijke muziek 

installatie, een veegmachine en voor het organiseren van toertochten. 

 

Eind april is het hokje bij de IJsbaan voorzien van een nieuwe laag verf. 

 

Het seizoen is niet afgesloten met een Algemene Ledenvergadering. Gezien de zeer geringe opkomst 

de afgelopen jaren, het penningmeesterschap wat nog niet officieel overgedragen is en de ijsloze 

winter is er voor gekozen dit jaar over te slaan. Eveneens is er dit jaar geen schaatsactiviteit voor de 

jeugd georganiseerd. 

 

2016-2017 

 

De pacht van de IJsbaan is met ingang van dit seizoen verhoogd. Het water is begin december op de 

baan gegaan. Even leek schaatsen mogelijk eind januari, maar de vorst zette niet lang genoeg door om 

een veilige dikte van 8 centimeter te bereiken. Andere ijsclubs in de nabije omgeving kampten met 

dezelfde problemen, het ijs wat steeds net wel net niet stevig genoeg was. Het bestuur heeft de 

berichtgevingen hierover nauwgezet gevolgd en via de Facebookpagina de leden zo veel mogelijk van 

actuele berichtgeving voorzien. Hier werd helaas niet altijd even positief op gereageerd. Aangezien 

andere ijsbanen (deels, kortdurend of beperkt) open waren leek men toch te verwachten dat dit voor 

Tzum ook op zou gaan. 

 

Het seizoen is wederom niet afgesloten met een Algemene Ledenvergadering. Gezien de zeer geringe 

opkomst en geringe betrokkenheid vanuit het dorp nav oproepjes op Facebook, wederom vele 

opzeggingen bij weer een ijsloze winter en het zonder opgaaf van redenen storneren van de geïnde 

contributie voelt het bestuur niet veel motivatie meer om zich in te spannen voor de IJsclub. Het 

penningmeesterschap ligt officieel nog immer bij Siemen Cnossen waardoor Jan Zeinstra zich nog niet 

in die rol in kan zetten om de stukken voor te bereiden voor een jaarvergadering. Er is dit jaar geen 

(vervangende) schaats activiteit voor de jeugd georganiseerd. Het bestuur is dit seizoen niet bij elkaar 

geweest. Afstemming over actuele zaken is steeds direct geregeld per telefoon. 
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2017-2018 

 

Wim heeft aangegeven het bestuur te willen verlaten. Jan was werkzaam in het buitenland en daardoor 

niet beschikbaar dit seizoen. Met Wim is afgesproken gedurende seizoen 2017-2018 nog aan te blijven 

aangezien er geen ALV geweest is en het water inmiddels al op de baan stond. Daar ook de contributie 

al geïnd was en daarmee het volgende seizoen al begonnen was. Jan en Ingelien hebben tevens 

aangegeven met ingang van volgende seizoen af te willen treden als bestuursleden. 

 

Dit brengt het voortbestaan van de IJsclub in gevaar wanneer geen nieuw bestuur gevormd kan 

worden. Gezien de zorgen wordt overleg gezocht met Vereniging van Dorpsbelangen voor advies en 

ondersteuning. Vereniging van Dorpsbelang vraagt herhaaldelijk aandacht voor de leefbaarheid van 

het dorp en de onontbeerlijke steun voor verenigingsleven door de inzet van vrijwilligers, ook voor de 

IJsclub. 

 

Eind februari begint het toch nog flink te vriezen deze winter. Dit valt samen met de 

voorjaarsvakantie. Om niet weer de mogelijkheid voorbij te laten gaan om te gaan schaatsen in de 

Elfstedenhal in Leeuwarden als activiteit voor de jeugd wordt gedurende de voorjaarsvakantie het 

aanbod gedaan aan leden om op kosten van de Tsjommer Toer Riders te gaan schaatsen. Hier wordt 

goed gebruik van gemaakt.  In eerste instantie lijkt het kwakkelen en blijven door de hevige wind 

flinke wakken open. Wanneer deze later alsnog dicht vriezen kan er 2,5 dag geschaatst worden op 2,3 

en 4 maart. Op meerdere oproepen voor vrijwilligers komen slechts 2 reacties waardoor gezien de 

bestuurskrapte niks extra's geboden kan worden op de ijsbaan. Ook nu hoort het bestuur geruchten van 

onvrede, vragen waarom de baan niet eerder open ging, waarom er geen bezetting in het hokje is voor 

koek en zopie, waarom er niemand bij de baan staat te controleren op lidmaatschap omdat zo iedereen 

wel kan komen schaatsen, lid of niet en zo verder. Wanneer het bestuur aanwezig is op de baan 

worden deze vragen niet aan het bestuur gesteld. Wel wordt in bijzijn van bestuursleden over het 

bestuur gepraat, dit voelt zeer onaangenaam.  

 

Er melden zich twee aspirant bestuursleden. Met het aftreden van het huidige bestuur is dit echter te 

weinig om het voortbestaan te waarborgen. Om die reden wordt de agenda voor de aankomende 

jaarvergadering huis aan huis verspreid. Met het huis aan huis verspreiden worden tevens nieuwe 

inwoners van Tzum uitgenodigd. Dit levert helaas geen nieuwe leden op. 

 

De nodige scenario's worden in concept uitgedacht wanneer na de Algemene Ledenvergadering geen 

nieuw bestuur gevormd kan worden. Dit zal de nodige impact in het dorp hebben, zo zal de baan dan 

niet gevuld kunnen worden met water. Zal geen contributie geïnd worden en zal de financiële reserve 

aangesproken moeten worden tot een oplossing zich aan dient. Er wordt contact gezocht met de 

Oranjevereniging en de commissie die zich bezig houdt met de oprichting van een Omni Sport 

vereniging in Tzum met de vraag of de Tsjommer Toer Riders zich daarbij aan kunnen sluiten. Hier is 

positief op gereageerd. Verdere invulling zal in het volgende seizoen vorm gegeven worden. 

 

Het bestuur is dit seizoen 2 keer bij elkaar gekomen waarbij oud bestuursleden Anne van der Meer en 

Siemen Cnossen tevens aangeschoven zijn. Gezien de nijpende bestuurssituatie is besloten hen 

daarover in te lichten. Anne van der Meer en Siemen Cnossen zijn nog steeds de twee bestuursleden 

die bij de Kamer van Koophandel als bestuursleden ingeschreven staan. Vanwege het uitblijven van de 

overdracht van het penningmeesterschap is het overschrijven naar het huidige bestuur er bij gebleven 

de afgelopen jaren. Gezien de hoofdelijke aansprakelijkheid heeft het bestuur zich verplicht gevoeld 

hen te informeren. De algemene Leden vergadering is gepland op 27 november om de leden te 

informeren. Siemen wordt gevraagd de financiële jaarverslagen over de afgelopen jaren compleet te 

maken en voor de jaarvergadering aan te leveren zodat de overdracht daarmee (opnieuw) in gang gezet 

kan worden. Anne van der Meer is inmiddels uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel en Jan 

Zeinstra heeft zich ingeschreven. 
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Aanvulling: De ALV op 27 november wordt goed bezocht. Vlak voor de ALV meldt zich nog een 

aspirant bestuurslid naar aanleiding van de huis aan huis verspreiding van de uitnodiging. De aspirant 

bestuursleden hebben flink geworven om een nieuw voltallig bestuur te kunnen vormen.  

 

Tijdens de ALV zijn de financiële jaaroverzichten nog niet aangeleverd door penningmeester Siemen. 

Er kan geen kloppend financieel overzicht gepresenteerd worden. De leden geven aan het huidige 

bestuur de opdracht mee dit eerst op orde te brengen en dan opnieuw een ledenvergadering uit te 

roepen. Wanneer de financiën op orde zijn kan dit gepresenteerd worden aan de leden en zal het 

nieuwe bestuur geïnstalleerd worden. 

 

Op 12 februari 2019 is het vervolg op de ALV gepland. In de tussenliggende maanden is overvloedig 

en uitentreuren contact gezocht met Siemen om alles over te dragen. Daartoe is uiteindelijk twee maal 

een aangetekende brief verzonden waarbij de penningmeester in gebreken is gesteld. Hem is een 

ultimatum gesteld om de benodigde stukken aan te leveren en anders over gegaan zal worden tot 

aangifte doen. Vlak voor het verlopen van het tweede ultimatum heeft de overdracht plaats gevonden. 

Waar nodig zijn adreswijzigingen doorgevoerd zodat alles bij de huidige penningmeester Jan Zeinstra 

is geregistreerd en aan de volgende penningmeester over gedragen kan worden.  

 

Aangezien Jan Zeinstra afgelopen jaren wel inzicht had in de financiën is er geen sprake van 

vermissing van geld, verduistering of andere onrechtmatigheden. Wat wel uit de overdracht bleek was 

het achterlopen met betalingen aan Nuon. Dit verliep altijd via automatische incasso maar dat is door 

onduidelijke redenen gestopt waardoor sinds de jaarafrekening in juni 2018 niet meer was betaald. 

Inmiddels is alles aan Nuon betaald en is opnieuw een automatische incasso aangevraagd. De 

jaarrekeningen van de afgelopen drie jaar zijn opgemaakt en goed gekeurd door de kascommissie, 

Anne van der Meer en Marnix van der Heide. Het spreekt voor zich dat dit alles een zeer nare situatie 

is geweest voor alle betrokkenen om zo met elkaar om te (moeten) gaan.  

 

 


