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De afgelopen winter was opnieuw erg zacht, het
vroor nauwelijks waardoor er helaas weer niet op
het eigen dorp kon worden geschaatst. En het
georganiseerde bezoek aan de kunstijsbaan van
Breda op zaterdag 14 maart moest vanwege Covid19 op het laatste moment worden afgelast. Het
coronavirus heeft zodoende ook gevolgen voor
IJsvereniging Nieuwerkerk.
Van het bestuur
Binnen het bestuur is en wordt er nagedacht over
hoe de schaatsclub de aanstaande winter in moet
gaan. Wat de ijsbaan aangaat verandert er wat
dat betreft niets. Begin december wordt er net
als altijd water op de baan gepompt. En wanneer
het genoeg wil vriezen hopen we de ijsbaan
gewoon open te kunnen doen. In dat geval zullen
wel de richtlijnen die op dat moment van
toepassing zijn onverkort worden gevolgd. Dit zal
waarschijnlijk betekenen dat er een aantal
beperkingen zullen gelden.
Geen contributie
Normaal gesproken wordt in de laatste weken
van november de contributie opgehaald bij de
leden en donateurs. Dit jaar doen we het wegens
corona echter anders: omdat we de vaste lasten
van de vereniging relatief laag weten te houden
en een reserve hebben opgebouwd in de afgelopen zeven jaar, is er besloten om het lidmaatschap van de betalende leden zonder extra
contributiekosten met een jaar te verlengen. Uw

Omdat Martien Kleemans zich al 40 jaar inzet voor
de ijsvereniging is hij tijdens de algemene ledenvergadering van 14 november 2019 in het zonnetje
gezet. Tijdens die vergadering werd Martien
herkozen als penningmeester waarmee hij zijn 9e
zittingstermijn is ingegaan! Al sinds 1979 is Martien
dus onafgebroken bestuurslid en daarom werd hij
benoemd tot erelid van IJsvereniging Nieuwerkerk.
lidmaatschapskaartje van 2019/2020 blijft dus in
het winterseizoen 2020/2021 geldig mits u vorig
jaar heeft betaald. We verwachten dat niemand
van de leden hiertegen bezwaar heeft. Mocht dit
echter wel het geval zijn dan kunt u zich (bij
voorkeur via e-mail) richten tot het bestuur.
Algemene ledenvergadering
Ook normaal is dat er ieder jaar in november een
algemene ledenvergadering wordt gehouden.
Vanwege Covid-19 stelt het bestuur nu voor om
de vergadering van 2020 uit te stellen en pas
wanneer de omstandigheden het toelaten de
vergadering uit te schrijven en de leden daarvoor
uit te nodigen. Leden van de vereniging die
hierover een andere mening hebben worden
vriendelijk verzocht dit via e-mail kenbaar maken.
Hartelijke groet en hopelijk tot ziens op de ijsbaan,
Bestuur IJsvereniging Nieuwerkerk

e-mail: ijsverenigingnieuwerkerk@zeelandnet.nl
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