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Alweer tien jaar worden er nieuwsbrieven gemaakt om iedereen die betrokken is bij de ijsvereniging te 
informeren over plannen en ontwikkelingen. Voor actuele en uitgebreide informatie is er de website, maar 
de nieuwsbrief blijven we ook graag maken. Bijvoorbeeld om u uit te nodigen voor de algemene 
ledenvergadering van 14 november. Maar ook om even terug te kijken. Want wat was het leuk en gezellig 
in februari op onze ijsbaan: spannende wedstrijden, complete scholen die kwamen schaatsen en niet te 
vergeten de schaatslessen die Petra den Drijver verzorgde. Graag werkt het bestuur dan ook aan het 
verder verbeteren van de baan en van de organisatie zodat we klaar zijn voor een mooie nieuwe winter.       
     

De winter van 2012 kwam pas laat op gang maar gaat 
beslist de boeken in als een zeer goede schaatswinter. Er 
werd net geen Elfstedentocht uitgeschreven maar overal 
werd volop geschaatst. Ook voor onze ijsbaan was het 
een prachtige ijsperiode van 4 tot en met 12 februari 
waarin we ook nog eens ons splinternieuwe 
clubgebouwtje in gebruik konden nemen. Het bestuur is 
natuurlijk heel blij en trots met de accomodatie, die in 
een jaar tijd werd gerealiseerd. Op vrijdagavond 30 
december 2011 werd het geopend via een Open-huis. 
Ruim zestig ondernemers en vrijwilligers waren 
aanwezig en konden het resultaat van hun inspanningen 
of bijdrage bekijken (zie foto rechts). 
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ALGEMENE LEDENVERGADERING 
 

Als lid van IJsvereniging Nieuwerkerk wordt u 
uitgenodigd om op woensdagavond 14 november 
a.s. om 20.00 uur de jaarlijkse algemene 
ledenvergadering in ons eigen clubgebouwtje op 
het ijsbaanterrein bij te wonen. 
 

    Agenda: 

    - welkom en opening; 

    - notulen algemene ledenvergadering 2011; 

    - jaarverslag secretaris; 

    - jaarverslag penningmeester; 

    - vaststelling contributies; 

    - bestuursamenstelling; 

    - rondvraag; 

    - afsluiting. 

 

Informatie 

Wilt u meer informatie? Of wilt u zich aanmelden als lid 
of donateur: www.ijsverenigingnieuwerkerk 
Mailen kan natuur ook: ijs.nieuwerkerk@zeelandnet.nl 
 

 

 
Nieuws 
Eind september is het toegangspad naar de ijsbaan 
verbeterd. Het pad is opnieuw betegeld en voor een 
groot deel een stuk breder gemaakt. Ook op het 
ijsbaanterrein zelf is er een tegelpad bij gekomen.  
Momenteel wordt nagedacht over het verbeteren van 
de baanverlichting. We proberen dit snel af te ronden.  
 
Contributie 
Vanaf half november zal er weer contributie bij u 
worden opgehaald. Het voorstel van het bestuur is om 
de hoogte hiervan dit jaar iets te verlagen. Dit is echter 
onder voorbehoud van goedkeuring tijdens de 
algemene ledenvergadering van 14 november a.s.  
 

Parkeren 
Wanneer de ijsbaan open is dan worden er in de 
Unastraat veel auto’s geparkeerd. We willen u vragen 
om zoveel mogelijk rekening te houden met de 
bewoners van de Unastraat. Parkeer dus niet voor 
uitritten en ook niet op het trottoir. En kom zoveel 
mogelijk met de fiets of te voet naar de ijsbaan.   
 
Website 
Neem eens een kijkje op onze mooie website: 
www.ijsverenigingnieuwerkerk.nl 
U vindt er allerlei informatie over de ijsvereniging en 
natuurlijk kunt u er tijdens een ijsperiode op terecht 
om te kijken wanneer de ijsbaan open is of gaat. Ook 
zijn er veel foto’s te zien van alle activiteiten die op en 
rond de ijsbaan plaatsvinden.  
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