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Dedemsvaart, 22 oktober 2020 

 

 

Geacht lid, 

 

Aangezien een nieuw ijsseizoen weer voor de deur staat, richten wij ons middels deze nieuwsbrief 

persoonlijk tot u. 

 

 

Afgelopen seizoen 

Het afgelopen ijsseizoen hebben we helaas de baan niet open kunnen stellen voor het publiek en onze 

leden. Laten we hopen dat we dit nieuwe seizoen er wat meer ijsdagen van mogen maken.  

 

Ledenvergadering 

De ledenvergadering zal dit jaar niet in november plaats vinden i.v.m. de maatregelen Covid-19 en het 

oplopende aantal besmettingen in Nederland. In afwachting van de ontwikkelingen rondom Covid-19 

gaan we de ledenvergadering in eerste instantie verplaatsen naar begin 2021, mocht de situatie van 

Covid-19 niet verbeteren zal er geen ledenvergadering plaatsvinden.  

 

Wel willen we u informeren over de bestuursverkiezing  

• Bestuursverkiezing    

o Aftredend en herkiesbaar: 

▪ M. Jansen 

▪ N. Hemme 

o Aftredend en niet herkiesbaar: 

▪ J. Everhardus 

▪ O. Snippe 

Jan Everhardus was jarenlang onze vertrouwde penningmeester, wij willen hem voor zijn inzet binnen 

de vereniging heel erg bedanken. Ook Otto Snippe bedanken wij langs deze weg. We zullen hier later 

op een gepast moment nog bij stilstaan. De taak van penningmeester binnen de vereniging zal worden 

overgenomen door Nicole Hemme. 

 

Daarnaast is besloten in de laatste vergadering het Deurlopershuus nog gesloten te houden. De ruimte 

in het Deurlopershuus is beperkt om grotere groepen mensen te ontvangen waardoor de 1,5 meter 

regelgeving niet te handhaven is. Laten we hopen dat we in 2021 het Deurlopershuus weer kunnen 

openstellen voor feestjes en partijen, vergaderingen of andere bijeenkomsten. 

 

Ook zijn we als bestuur volop aan het nadenken hoe we in geval van ijs deze winter de baan kunnen 

openstellen binnen de geldende maatregelen omtrent Covid-19.  

 

Mocht u toch al vragen hebben die u graag had willen stellen op de ledenvergadering dan kunt u deze 

vragen stellen aan één van de bestuursleden of via info@ijsvereniging-sluis-6-7.nl 

 

 

Vacature nieuwe bestuursleden en vaste vrijwilligers 

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

plekken vrij in het bestuur. Daarom richten wij ons tot jullie als lid, mocht u interesse hebben in een 

functie binnen het bestuur of als vaste vrijwilliger actief te zijn binnen de vereniging meld u dan bij 

onze voorzitter Harro Wassens of via info@ijsvereniging-sluis-6-7.nl 
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Lidmaatschapskaarten 

Dit jaar zal er geen mogelijkheid meer zijn lidmaatschapskaart op te halen. Elk lid heeft vorig jaar de 

mogelijkheid gekregen een automatisch incasso af te geven. Zonder automatische incasso is het niet 

meer mogelijk om lid te zijn van onze vereniging 

  

De abonnementskosten zijn:  

 - gezinsabonnement   € 8,50 

  - kinderen t/m 5 jaar  € 0,00 

  - kinderen 6 t/m 17 jaar  € 3,00 

 - individueel lid    € 7,00 

 - donateur    € 5,00 

 
Wijzigingen 

Opzeggingen en veranderingen in de gezinssamenstelling moet u voor 1 augustus 2021 aan de 

ledenadministratie (de heer M. Jansen) schriftelijk (of via de mail) doorgeven, zodat de veranderingen 

in het seizoen 2021-2022 kunnen ingaan. 

 

Voor verdere informatie verwijzen wij u naar onze site:  www.ijsvereniging-sluis-6-7.nl 

 

Contactgegevens ledenadministratie: 

M. Jansen 

Hoofdvaart 174 

7701 JR Dedemsvaart 

T: 0523-614061 

E: ledenadministratie@ijsvereniging-sluis-6-7.nl 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Bestuur IJsvereniging Dedemsvaart Sluis 6-7 
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