
 

 

 

Jaarverslag IJsvereniging Olympia 

 

Alles draait om papier(werk) 

Waar we vorig seizoen nog een paar dagen van schaatsplezier mochten genieten, stond het afgelopen 

seizoen voor onze ijsvereniging vooral in het teken van veranderingen. 

Allereerst vonden er in het najaar van 2021 bestuurlijke wissels plaats en zijn we blij dat we weer op volle 

sterkte zijn. Daarnaast waren er vooral papieren veranderingen. Van de quad die ineens op kenteken 

moest komen vanwege veranderde regelgeving, tot de uitvoering van de Wet Bestuur & Toezicht 

Rechtspersonen en de daarbij behorende statutenwijziging. Ook de KvK deed een duit in het zakje, door 

te verplichten dat alle bestuurders moeten zijn ingeschreven in het UBO-register. Vooral veel regel- en 

papierwerk dus dit jaar. En dat is natuurlijk niet waarvoor een ijsvereniging op aard is! 

Over papier gesproken: de grootste verandering is dat we sinds januari geen oud papier meer ophalen. 

Het was niet onze keus om op deze manier te stoppen, maar we hebben lang genoeg meegedraaid om te 

weten wanneer genoeg genoeg is. We hebben lange tijd aangegeven dat de situatie – met het meerwerk 

door al het karton en de lage papieropbrengst – onhoudbaar werd en in eerste instantie werden we met 

een kluitje het riet ingestuurd. Pas toen we eind 2021 aangaven te willen stoppen bleek er ineens wél wat 

mogelijk. Ware het niet dat die afspraken slechts twee keer zijn nagekomen, waardoor we ons zo in de 

maling genomen voelden dat we besloten direct de stekker uit het ophalen te halen. Op deze plaats 

willen we onze vrijwillige ophalers nogmaals ontzettend bedanken voor hun inzet in al die jaren.  

Hoewel we beseffen dat we daardoor inkomsten missen, beseffen we nog veel meer dat we de stress van 

het rooster rond krijgen, de lange avonden voor onze vrijwilligers en het gezeur en de frustratie 

eromheen absoluut niet missen. Met de verkoop van de bus besparen we weer een deel van de 

maandelijkse lasten en verder beraden we ons op activiteiten die op een andere manier geld in het laatje 

kunnen brengen.  

Maar bovenal hopen we op een goede winter. Voor u als lid, maar ook voor ons als vereniging. Want dat 

is waarvoor we op aard zijn en daardoor zorgen we ook voor geld in de kas! 


