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Jaarverslag seizoen 2019-2020 STC De Preamkeskouwers   
 
 
Het seizoen 2019-2020 stond ook nu weer voor een deel in het teken van veranderingen. Hierbij een 
beknopt overzicht van een aantal veranderingen/activiteiten: 
 
 
Algemene ledenvergadering 
De ALV op 28 mei 2019 werd gehouden in Cafetaria De Balk te Balk. Het verslag hiervan is in 
een aparte bijlage toegevoegd. 
 
 
Bestuur 
Het bestuur is niet voltallig (moet minimaal uit 5 leden bestaan en het bestuur bestaat nu nog maar uit 
3 leden).  Het bestuur is naarstig op zoek naar een voorzitter en een secretaris. Tot nu toe heeft zich 
niemand voor een bestuursfunctie gemeld. Het bestuur verricht slechts de minimale werkzaamheden 
voor de club. 
 
Wij kunnen nu niet alles meer aan onze leden aanbieden door het verder teruglopend bestand Het 
niet hebben van jeugdleden baart ons als bestuur zorgen. Het bestuur is bezig geweest met een 
beleidsplan. Aan het bestuur wordt toegevoegd een aantal commissies. Voor het overzicht wordt 
verwezen naar het verslag van de algemene ledenvergadering. 
 
Niemand van het bestuur voelt er iets voor om als nieuwe groepsvertegenwoordiger van Groep 4 te 
fungeren (Marijke Nauta is gestopt als groepsvertegenwoordiger). 
 
Op de vergadering van de Baan Commissie Thialf is voorgesteld om een administratiepakket van All-
United voor alle aangesloten clubs bij de BCT aan te schaffen. Dit is fors duurder dan ons Sportlink 
administratiepakket, terwijl ons pakket goed voldoet. Als bestuur is besloten om het All-United 
ledenadministratiepakket niet aan te schaffen. 
 
 
Contributie/lidmaatschap 
De contributie is niet verhoogd (blijft € 42,--/lid).  
Als iemand zich niet afmeldt, blijft hij/zij lid en is contributie verschuldigd. Afmelding moet voortaan 
vóór 1 juli voorafgaand aan het nieuwe seizoen gedaan worden. 
Voor overzichten verdere tarieven wordt verwezen naar het verslag van de algemene 
ledenvergadering en de website van de club. 
Flexibele abonnementen zijn met ingang van het nieuwe seizoen ingegaan. 
 
Wij haken af bij de Friese Talentengroep, omdat wij helaas geen jeugd meer hebben. 
Het gedeelte over de jeugd op de website is inmiddels verwijderd. 
 
 
Trainingen 
In de zomerperiode konden we, naast de bostrainingen, ook weer de skeelertrainingen volgen, die we 
tegen schappelijke kosten hebben kunnen organiseren op de skeelerbaan in St. Nicolaasga. Het 
aantal deelnemers bij de bos-, skeeler-  en schaatstrainingen is nu ook weer minder geworden.  
 
Aantal deelnemers bij de conditietraining: 16. 
Aantal schaatsende leden op donderdag: 30 en op zaterdag: 11. 
 
De ijstrainingen werden gehouden in Thialf.  

- Trainer langzame groep Frank 

- Trainer middelgroep Jappie 

- Trainer snelle groep Bernardus 
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Jeanine Kraak gaat een cursus jeugdtrainer volgen als er in onze regio een opleiding start. 

Tjibbe nam bij de vakantie van Jappie de training over. Bij het wegvallen van Bernardus heeft Tjibbe 
de trainingsgroep van Bernardus overgenomen en Bob de groep van Jappie.  
Jesse Ronner werd aangesteld als nieuwe trainer.  Na de jaarwisseling gaf hij te kennen geen training 
meer te willen geven. 
Niels Poortema geeft zomertraining. Incidenteel zal Frank Atsma bijspringen als trainer. 
 
Bij de door de BCT georganiseerde trainersvergadering op 4 maart 2020 kwam o.a. het gezamenlijk 
trainen met andere clubs en "hoe op niveau trainen": 
Bij het ingaan van het nieuwe seizoen zal geïnventariseerd worden bij leden: wat wil iemand? 
(techniek, wedstrijd, marathon of anders trainen?). Eerst eigen identiteit en eigen groepen 
samenstellen. Als dit niet lukt, dan pas samenwerking zoeken met andere clubs (noodzakelijk). 
Groepsgrootte: 8 tot max. 12 personen (je moet wel aandacht kunnen geven), niet groter. 
In september 2020 zullen de trainers van de clubs weer bij elkaar komen om hierover een beslissing 
te nemen. 
 
 
Door de mountainbiketocht commissie georganiseerd 
De mountainbiketocht in Oudemirdum op 23 november 2019 was ook deze keer weer een succes met 
mooi weer en een record aantal deelnemers. Ook nu weer een speciaal woord van dank voor de 
organisatie en geslaagde tocht. 
 
 
Door de activiteitencommissie georganiseerd 
Op zaterdag 28 december 2019 werd ons jaarlijks clubuitje in de Elfstedenhal te Leeuwarden weer 
georganiseerd. Er waren 37 deelnemers, dit doet ons als bestuur goed, zoveel opkomst (ook omdat 
we ons heel laat konden opgeven). Eerst koffie met appelgebak, daarna schaatsen. Ook hier een 
woord van dank aan de organisatoren.  
 
Ook hebben wij als bestuur gereageerd op het initiatief van Thialf om de jeugd middelsTalent 
Experience weer op het ijs te krijgen. Dit om de overgang van schoolschaatsen naar de vereniging te 
stimuleren. 
 
Dit jaar was er weer kwartetschaatsen. Ondanks de 100 flyers en het aanschrijven van alle scholen in 
ons verzorgingsgebied, waren er slechts 2 deelnemers. Deze kinderen hebben deelgenomen bij het 
groepje van STD. Onze club heeft de trainer geleverd. 
 
Ook via Schaatsbattle in de Elfstedenhal en in Thialf hebben wij geprobeerd (met een eigen 
nieuwsbrief) om jeugd op het ijs te krijgen. Helaas geen aanmeldingen. 
 
Weissenseecommissie: op zondag 27 oktober 2019 met Klasina Seinstra, koffie met gebak en daarna 
schaatstraining door Klasina. 
 
Op zondag 15 december 2019 was een vervolg van de schaatsclinic  met Klasina Seinstra op 
Flevonice te Biddinghuizen. Er werd begonnen met koffie en gebak, daarna schaatstraining door 
Klasina. 
 
Op 24 januari 2020 werd op de Weissensee de alternatieve elfstedentocht geschaatst door 10 leden 
van onze club. Dies van der Meer reed tocht binnen een week voor de 2e keer. 
 
 
Toernooien en wedstrijden  
Ook deze keer geen Nieuwjaarstoernooi en het Gabe de Vriestoernooi. Vanuit onze club is geen 
initiatief genomen omdat wij geen eigen rijders hadden. Andere clubs hadden ook geen initiatief 
genomen om deze wedstrijden te organiseren. Ook de Speciale Clubwedstrijd ging niet door vanwege 
de verhoging van ijshuur en bij afname van 4 uren ijshuur.  
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Sponsoring 
We worden nog steeds gesponsord door een aantal vaste sponsors en daar zijn we blij mee, elke 
bijdrage aan de club is welkom. Maar nu hebben enkele sponsors te kennen gegeven dat zij aan het 
eind van het seizoen stoppen met de bijdrage. Wij bedanken hen wel voor de jarenlange bijdrage. 
En afgelopen december zijn we extra gesponsord door de Rabobank. Waarvoor dank! 
Als bestuur willen wij een schaatsclinic of een rondleiding in Thialf organiseren voor onze sponsors. 
 
 
Overig 
De oude container  bij de toegang naar het NOK-terrrein bij Oudemirdum is op 17 juli 2019 verwijderd 
en de nieuwe container  is er voor in de plaats gekomen. Er moeten nog tegels rondom aangebracht 
worden en ons logo met tekst van onze website moet er nog op aangebracht worden. 
 
Onze club had een uitnodiging ontvangen van STF (Stichting Topschaatsen Friesland) op 16 oktober 
2019 In Thialf, maar hier is niemand van onze vereniging naar toe geweest. 
 
Naar aanleiding van het 100-jarig bestaan van de Bûn fan Iisklups, Gewest Fryslân KNSB was er een 
open dag in Thialf op zaterdag 19 oktober 2019; kinderen konden vrij schaatsen tussen 13:30 en 
15:30 uur. 
 
Jelle Jan de Jong was namens onze vereniging aanwezig op: 
19 november 2019 bij de algemene ledenvergadering van de Bûn fan Iisklups, Gewest Fryslân KNSB 

in Leeuwarden en op dinsdag 3 december 2019 bij het 100-jarig bestaan in Thialf. 
 
Op zaterdag 2 november werd een wintertriathlon gehouden, waar 2 teams van onze vereniging aan 
deelnamen. Team 1 had de 2e plaats in het klassement veroverd. 
 
Frans Mulder is 2e geworden bij de marathonregio kampioenschappen. 
 
Brainstormsessie in Thialf voor trainers (georganiseerd door de Baan Commissie Thialf) d.d. 20 
november 2019 en op 4 maart 2020 waar o.a. gesproken is over gezamenlijk trainen met behoud van 
eigen identiteit.  
 
Op 29 november overleed onze allereerste voorzitter van De Preamkeskouwers (opgericht in 1963) 
Sipke Beetstra in de leeftijd van 100 jaar. Namens bestuur en leden is een advertentie in de 
Leeuwarder Courant geplaatst. 
 
Op 23 januari 2019 vond een brainstormsessie plaats in Thialf met andere clubs hoe gedacht wordt 
over eventuele samenwerking, trainingen e.d. andere clubs zitten met dezelfde problematiek als onze 
club. Dit is eerst een inventarisatie, later volgt verdere uitwerking.  
 
Alle uitgeschreven vergaderingen door de Baan Commissie Thialf zijn door één of meerdere leden van 
onze vereniging bijgewoond. 
 
Van STC Rutten ontvingen wij een uitnodiging voor de 32e Vikingrace, maar omdat wij geen jeugd 
meer hebben, is niet op de uitnodiging ingegaan. 
 
In februari 2020 werd ook Nederland steeds meer getroffen door het Corona-virus. Op 12 maart kwam 
de regering met de mededeling dat alle activiteiten met meer dan 100 mensen werden stopgezet. Hier 
opvolgend ging o.a. Thialf meteen dicht en werd ook besloten dat de looptrainingen in het bos 
stopgezet werd. Vanaf 15 maart gingen alle horeca en restaurants voor minimaal 3 weken dicht (dit 
werd later dus verlengd t/m 1 juni zoals wij allen weten). 
De hierdoor geplande algemene ledenvergadering werd tot nader orde uitgesteld. 
 
 
 
 
 
Namens het bestuur van STC De Preamkeskouwers,  
Lourens Bijlsma. 


