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IJsvereniging is op zoek naar vernieuwing binnen het bestuur! 

 

 

Dit jaar bestaat de ijsvereniging in oktober 60 jaar! Door de jaren heen hebben wij als ijsvereniging het 

genoegen mogen hebben, om veel mensen een mooie ijsvloer aan te bieden, waar op vele mensen 

hebben leren schaatsen. Grote namen als Ype Kramer, Reinier Paping, Gretha Smit, enz. hebben we 

als schaatsers maar ook als spreker mogen ontvangen. Dit alles is gerealiseerd met dank aan een actief 

en enthousiast team van bestuursleden. Het bestuur bestaat uit een dagelijks bestuur bestaande uit drie 

functies (voorzitter, secretaris & penningmeester) en overige bestuursleden die elk een taak vervullen. 

Van oudsher kwamen de bestuursleden uit de nabije omgeving, door de jaren heen is hier verandering 

in gekomen. Toch hebben we op dit moment nog rotsvaste bestuursleden zitten, die hebben 

aangegeven toch hun plek en kennis te willen overdragen aan de nieuwe (jongere) generatie. 

 

Vacatures 

Doordat een aantal bestuursleden hebben aangegeven dat zij graag plaats willen maken, komen er een 

tweetal plekken vrij in het dagelijks bestuur. Onze huidige voorzitter Jan Drogt die nu 15 jaar zijn taak 

als voorzitter vervult, heeft aangegeven na zijn zittingsperiode de hamer te willen overdragen. Helaas 

hebben wij binnen het huidige bestuur geen (geschikte) kandidaat gevonden die het voorzitterschap 

wil en kan overnemen. Ook onze penningmeester Jan Everhardus die volgend jaar ook 15 jaar zijn 

taak heeft uitgevoerd gaat stoppen. Daarom richten wij ons tot jullie. Beschik jij over: 

 

Voorzitter 

- Besluit- & Communicatieve vaardigheden 

- ‘Kartrekker’ die kan delegeren en motiveren. 

 

Penningmeester 

- Discipline 

- Verknocht aan cijfertjes en Excel  

- Ervaring in administratie werk 

 

dan zouden wij graag in gesprek komen met jou! 

 

Extra informatie 

Een zittingsperiode is drie jaar, na deze drie jaar mag je jezelf weer herkiesbaar stellen voor de huidige 

functie. Wat houdt het in om zitting te nemen in het bestuur van een ijsvereniging? Normaal worden er 

vier vergaderingen gepland door het jaar heen. Eenmaal per jaar vindt de ledenvergadering plaats. Er 

wordt verwacht om hierbij aanwezig te zijn. Wat onvoorspelbaar is, zijn de ijsperioden. Tijdens deze 

perioden, december tot maart, zal er logischerwijs meer inspanning verwacht worden. 

 

Hebben wij jou nieuwsgierig gemaakt en lijkt het jou leuk om ons bestuur te komen versterken en 

samen op te gaan naar het 70-jarig bestaan? Stuur dan een e-mail naar het volgende adres: 

secretaris@ijsvereniging-sluis-6-7.nl  

 

Een vergadering bijwonen om kennis te maken en vrijblijvend te kijken wat de functie inhoud mag 

natuurlijk altijd. 20 november is er een bestuursvergadering gepland waarbij u welkom bent. 

  

Met vriendelijke groeten, 

 

Bestuur IJsvereniging Dedemsvaart Sluis 6-7 
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