Jaarvergadering 2012
IJsvereniging “Schildmeer en omstreken”

De jaarvergadering van de IJsvereniging, waarbij vooral veel tijd is ingeruimd voor bingo en
klaverjassen, kan deze keer weer traditioneel plaats vinden tussen Kerst en Nieuwjaar en wel op:

Zaterdagavond 29 december om 20.00 uur.
Noteer deze datum s.v.p. alvast in uw agenda!

Zoals u van ons gewend bent komen we binnenkort ook langs voor de contributie (nog altijd
€ 3,50, of svp overmaken op RABO 35.2753.099 – u wist toch wel dat per traditie iedereen in het
dorp lid is?). We brengen meteen de agenda van de jaarvergadering mee.
Ook nu is deze voorzien van een BON voor een gratis BINGO ronde!
Op Oudejaarsdag kunt u ons aan de deur verwachten met overheerlijke oliebollen en appelflappen,
inclusief poedersuiker. Lekker gemakkelijk en geen stank in huis.
We hebben in het begin van dit jaar fiks in de kou gezeten, met als gevolg dat we op zowel zaterdag
4 als 11 februari schaatswedstrijden hebben kunnen organiseren. Uiteraard hopen we dat dit jaar
weer mee te maken, maar dat kan niet zonder uw hulp. Kom dus naar de vergadering, voldoe de
contributie, koop een paar zakjes oliebollen dan zijn we er weer helemaal klaar voor!
Ook dit jaar willen we proberen om met een groepje op Kardinge te gaan schaatsen. We horen op
de vergadering graag van u hoe we dit vorm kunnen geven en zijn benieuwd hoeveel deelnemers we
kunnen verwachten..
Tenslotte een paar opmerkingen over het gebruik van de ijsbaan. Het bestuur doet zijn uiterste best
om een goede ijsvloer te verzorgen, maar kan niet op elk moment klaarstaan. Bij grote sneeuwval is
het duidelijk dat hulp met sneeuwschuiven aan de orde is om vastvriezen te voorkomen. Zodra er
geschaatst kan worden is de keet open, zo niet dan kunt u bij Piet-Jan Verplak of Nico Hoogakker
de sleutel halen. Dekeet blijft gewoonlijk open tot ‘savonds het licht weer uitgaat. We verwachten
dat iedereen een beetje meehelpt om op te letten of de ijsbaan, de keet en de materialen gebruikt
worden waarvoor ze bedoeld zijn en of alles netjes wordt achtergelaten.
N.B. We zoeken versterking voor een kleine taak in ons bestuur. Bel even ! 0596-566321
Veel schaatsplezier!
Bestuur IJsvereniging Overschild

