Notulen donateursvergadering Stichting Vriendenkring Thialf op 14-04-2011
1.

Opening:
Voorzitter Pauline Hazelhoff opent de vergadering en heet iedereen welkom, in het
bijzonder de heren Jeroen Otter, de gastspreker van vanavond, Jarko Nieweg, directeur
van Thialf en Haije Jorritsma van de gemeente Heerenveen. Deze laatste twee heren zullen
ons bijpraten over de ontwikkelingen rond Thialf.

2.

Mededelingen:
Bericht van verhindering is ontvangen van Teurlings, de Jong, Hedman Bijlsma en de heer
en mevrouw Muntendam. Er zijn ongeveer 40 donateurs aanwezig.

3.

Notulen 08-04-2010:
De naam van de heer Lagro (reservelid kascommissie) was verkeerd geschreven. Wordt
aangepast. De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd.

4.

Jaarverslag 2010/2011:
•
De voorzitter meldt dat er twee aanvragen zijn ingediend voor donatie. Namelijk één
voor het boek “De vrouwen van de hardrijderij”. Na de tot standkoming van het boek
hebben we een exemplaar ontvangen. Het tweede verzoek kwam van de STC Rutten,
de organisator van de Vikingrace. Het verzoek is gehonoreerd met een bedrag van
€ 1.500,-- en is toegekend onder dezelfde voorwaarden als die van voorgaande jaren.
Een aantal leden van het bestuur is bij de wedstrijden aanwezig geweest en de
landenprijs is door Pauline Hazelhoff uitgereikt aan het Nederlandse team.
•
De PR-commissie is dit seizoen één keer bijeen geweest. Het is de commissie niet
gelukt om dit jaar veel aan PR te doen. Wel is een interview afgenomen met onze
voorzitter en dat is geplaatst in het clubblad van de IJsster. Tijdens de dagen dat de
Vikingrace is gehouden is er veel aan PR gedaan.
•
Het aantal donateurs is licht gedaald van 540 naar 538 door natuurlijk verloop. Volgend
seizoen zal extra aandacht worden besteed aan de werving van donateurs.
•
Er is regelmatig contact geweest met de heer Nieweg over de ontwikkelingen rond
Thialf. Ook heeft de voorzitter contact gehad de voorzitter van de Businessclub van
Thialf, die niet op de hoogte bleek te zijn van het bestaan van de Vriendenkring.
•
De voorzitter is naar Inzell geweest, waar zij diverse contacten heeft onderhouden.
Hetzelfde geldt voor het bijwonen van diverse toernooien in Thialf.
•
Er is geen reden om de contributie voor volgend jaar aan te passen. Deze blijft € 9,09.

5.

Financieel verslag:
Ter vergadering zijn het exploitatie-overzicht 2010/2011 en de balans 2010/2011
uitgedeeld aan de aanwezigen. De penningmeester geeft een toelichting. Doordat er weinig
aanvragen voor donaties zijn geweest is er een aanzienlijk bedrag in kas. Zijn vraag is wat
te doen met dit kapitaal van € 34.000,--. Genoemd wordt om een gedeelte weg te zetten
op een klimspaarrekening bij de Friesland Bank voor een periode van 5 jaar. Het voorstel is
om, gezien het geringe aantal aanvragen, € 6.000,-- op de lopende rekening te laten
staan.

6.

Verslag kascommissie:
Namens de kascommissie, bestaande uit de heren Catharinus Post en Henk Woudstra,
geeft de heer Post een toelichting. De boekhouding zag er goed uit. De vergadering is
akkoord met het verlenen van décharge aan penningmeester Ronald van der Heijden. De
leden van de kascommissie worden bedankt voor hun werk. Catharinus Post wordt
opgevolgd door Egbert Lagro. Dick Kruisheer wordt reservelid.

7.

Wat brengt de toekomst voor Thialf? Nieuw of renoveren?:
De heer Haije Jorritsma van de gemeente Heerenveen geeft een toelichting. Er zijn vier
partijen bij de ontwikkelingen rond Thialf betrokken, namelijk de gemeente Heerenveen,
provincie Fryslân, Sportstad en Thialf B.V. Thialf heeft goud in handen vanwege zijn
wereldwijde reputatie. De heer Jorritsma deelt de zorgen van de heer Nieweg over de
exploitatie. Veel zal afhangen van het binnenhalen van subsidies en van de toewijzing van
grote wedstrijden. Hij hoopt dat eind 2011 een definitief besluit kan worden genomen om
de plannen in 2015 te kunnen realiseren.
Er is veel enthousiasme om van het nieuwe Thialf iets moois te maken op welke locatie dan
ook. De opties zijn de éénbaansvariant bij Sportstad en verbouw of nieuwbouw op de
huidige locatie. De heer Jorritsma schetst de voor- en nadelen van de verschillende
varianten op de beide locaties. Bereikbaarheid, parkeermogelijkheden, duurzaamheid,
klimaatbeheersing met het oog op de topsport zijn belangrijke items.
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De kosten voor nieuwbouw bij Sportstad bedragen 100 miljoen euro en op de huidige
locatie 50 miljoen. Met verbouw is een bedrag van ongeveer 35 miljoen gemoeid.
Voor een gezonde exploitatie moet het subsidieaandeel zo groot mogelijk zijn.
De voorzitter bedankt de heer Jorritsma voor zijn uitgebreide informatie over de plannen
voor een nieuw Thialf.
8.

Ontwikkelingen in en om Thialf:
Omdat de heer Jorrtisma nog niet aanwezig is, krijgt de heer Nieweg eerst het woord. Dit
laatste jaar was niet het beste wat resultaat betreft. Thialf leed een verlies van
€ 200.000,--, terwijl het jaar daarvoor nog een winst werd geboekt van € 450.000,--. Als
oorzaken kunnen worden aangemerkt de hogere energiekosten, de mindere belangstelling
tijdens wedstrijden, minder sponsorgelden, minder inkomsten van de Businessclub, maar
vooral de recreatieschaatsers die het massaal hebben laten afweten mede door het
natuurijs. Het aantal bezoekers voor het seizoen 2010 - 2011 was 82.000 t.o.v. 115.000
in 2009 - 2010. 5 jaar geleden waren er nog 150.000 bezoekers. Positief was dat er veel
mensen gebruik maakten van de schaatsschool.
Technisch gezien heeft Thialf goed gedraaid. Er zijn weer betere prestaties op topniveau
geleverd en er zijn veel PR’s en andere records gereden; ondanks de afwezigheid van Sven
Kramer.
KPN is hoofdsponsor geworden in plaats van Essent en gaat meer voor de breedtesport. Dit
is op langere termijn gunstiger voor Thialf.
Thialf heeft last van krimp in alle leeftijdscategorieën en weer last van de concurrentie van
de baan in Dronten.
Bij de 9 grote evenementen kwam de meeste belangstelling van buiten Friesland.
De heer Nieweg verwacht voor de komende 3 jaar een behoorlijk verlies voor Thialf vooral
door de steeds stijgende energiekosten.
Bij verbouw/nieuwbouw in de toekomst zal het resultaat sterk afhankelijk zijn van de mate
van subsidiëring.
De voorzitter bedankt de heer Nieweg voor zijn toelichting.

9.

Rondvraag:
De heer Waterlander heeft een vraag over de betalingsachterstand van de ijshockeyclub
over 2010. De heer Nieweg geeft aan dat de ijshockeyclub inmiddels heeft betaald. Over
2011 is de huurachterstand echter weer opgelopen tot € 18.000,--. Men probeert een
nieuwe sponsor te vinden.
Mevrouw Geldof vraagt zich af wie eventuele toekomstige tekorten zal betalen bij het
nieuwe Thialf mede met het oog op mogelijke concurrentie van een nieuw ijsstadion in
Leeuwarden.

10. Pauze
11. Gastspreker Jeroen Otter, bondscoach van het zeer succesvolle Nederlands
shorttrackteam:
De heer Otter stelt zich voor. Hij coacht al vanaf 1983 diverse shorttrackploegen. Sinds
2010 is hij bondscoach. Hij probeert het Nederlandse shorttrack op de wereldkaart te
zetten. Om de top te bereiken op het gebied van shorttrack is een intensieve training van
11 maanden per jaar nodig. 1 maand is voor vakantie. Zijn slogan is dat je vooral leuk
moet vinden wat je doet. Dit is beter dan doen wat je leuk vindt.
Eén van zijn doelen is om met het Nederlandse team in 2014 (Olympische Spelen in Sochi)
aan de top te staan en er voor te zorgen dat shorttrack in 2018 de meest populaire
wintersport van Nederland is.
Het trainingsschema bestaat uit 6 dagen per week trainen van 07.45 – 17.15 uur. Daarin
zijn per dag 2 ijstrainingen opgenomen naast andere trainingsmethoden. Per dag wordt
een volledig wedstrijdschema geoefend. Dit seizoen won Nederland voor het eerst een
World-Cupwedstrijd in Moskou. Een shorttracker heeft wel 10.000 trainingsuren nodig om
op topniveau mee te kunnen komen. Zijn attitude moet altijd 100% zijn. Dit is belangrijker
dan kennis en hard werken.
De voorzitter bedankt de heer Otter voor zijn interessante en boeiende voordracht en
overhandigt hem als dank een boeket bloemen.
12. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering met dank voor ieders aanwezigheid.

Notulist: Gerrit van Heijkop
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