Jaarvergadering 2013
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 28 december om 20.00 uur.
Noteer deze datum s.v.p. alvast in uw agenda!

Deze gezellige avond wordt ook dit jaar weer voor alle leden van de ijssclub georganiseerd. Ook als
u verhinderd mocht zijn zijn zien we uw contributie van 3,50 per adres graag bijgeschreven op onze
RABO rekening: NL36RABO 035 275 3099 tnv IJsvereniging Schildmeer onder vermelding van
uw adres. Het is een klein bedrag, maar deze inkomsten zijn hard nodig om de ijsbaan ieder jaar
weer in orde te krijgen en wat prijsjes voor de ijswedstrijden te kopen. Onze dank voor uw bijdrage
(en ... het mag wat meer zijn ... ) is groot.
Voorafgaand aan de vergadering zullen we de agenda van de jaarvergadering bij u in de bus doen.
En ook deze keer krijgt u een BON voor een gratis BINGO ronde! Op Oudejaarsdag kunt u ons in
het dorp aan de deur verwachten met lekkere oliebollen en appelflappen, inclusief poedersuiker.
Lekker gemakkelijk en geen gedoe in de keuken. Mocht u in het buitengebied wonen, dan kunt u
vooraf oliebollen en appelflappen bestellen: tel: 566321, maar liefst e-mail: gert3d@mail.com en
dan kunt u de bestelling op oudjaarsdag afhalen op Meerweg 6.
We hebben in het begin van dit jaar een leuke winterperiode beleefd, zodat we op zaterdag 19
januari schaatswedstrijden konden organiseren. Daar hopen we deze winter natuurlijk weer op,
maar dat kan niet zonder uw hulp. Kom dus naar de vergadering, regel de contributie even, koop
een paar zakjes oliebollen dan zijn wij er ook weer helemaal klaar voor!
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 doen we de keet 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.

Veel schaatsplezier!
Bestuur IJsvereniging Overschild

