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Donateur avond van de Stichting Vriendenkring Thialf
De donateur avond is op donderdag 25 April 2013 om 20.00 uur, in de Thialf
business club van het ijsstadion Thialf.
U bent van harte welkom!
Vanaf 19.30 uur staat er een kopje koffie/thee met iets lekkers voor u klaar.
Agenda
1. Opening door voorzitter Pauline Hazelhoff-Luinstra
2. Mededelingen
3. Notulen van de vergadering van 19 April 2012
4. Jaarverslag
5. Financieel verslag
6. Verslag kascommissie
7. Bestuur
8. Ontwikkelingen in en om Thialf ( bijpraten met de nieuwe directeur Eelco Derks,
van Thialf BV)
9. Rondvraag
10. Pauze
11. Gastspreker: De zilveren medaille winnaar van de 500 m van de Olympische
Spelen 1988 in Calgary JAN YKEMA, vertelt uit zijn archief.
12. Sluiting
Na afloop van de vergadering is er zoals gebruikelijk gelegenheid om nog even
na te praten onder het genot van een hapje en een drankje.
.

Notulen donateursvergadering Stichting Vriendenkring Thialf op 19-04-2012
1.

Opening:
Voorzitter Pauline Hazelhoff opent de vergadering en heet iedereen welkom, in het
bijzonder de heer Cor Faber die een inleiding zal houden over het Zweeds schaatsen.

2.

Mededelingen:
Bericht van verhindering is ontvangen van de heer Kerstma, de heer en mevrouw Brouwer,
de heer Tichelaar, de heer Tragter en heer Derks, de nieuwe directeur van Thialf.
De voorzitter betreurt het late afzeggen van de heer Derks. Dit is de eerste
donateursvergadering zonder de aanwezigheid van de directeur van Thialf.
De heer Buwalda, zal in plaats van de heer Derks, de vergadering informeren over de
ontwikkelingen rond Thialf.
30 donateurs hebben de presentielijst getekend.

3.

Notulen 14-04-2011:
Bij punt 9, rondvraag, vervalt de laatste zin ‘mede met het oog op mogelijk concurrentie
van een nieuw ijsstadion in Leeuwarden’.
Het verslag is hiermee vastgesteld.

4.

Jaarverslag 2011/2012:
•
De voorzitter meldt dat er een donatie aan Thialf is gedaan in het kader van het 40
jarig bestaan. Daarvoor is een lichtkrant aangekocht voor een bedrag van € 5.000,-.
Via 2 TV-schermen in de hal en bij de kassa worden bezoekers geïnformeerd.
•
Ook de Vikingrace heeft een donatie ontvangen van € 1.500,-- onder dezelfde
voorwaarden als andere jaren.
•
De Pronkriders, vereniging van schoonschaatsers, hebben eveneens een bedrag
ontvangen, namelijk € 750,- om op Thialf hun sport te promoten.
•
Het schoolschaatsen heeft een bedrag van € 50,-- ontvangen.
•
Een aanvraag voor een donatie voor een jeugdijshockeytoernooi onder de 18 jaar is
niet gehonoreerd, omdat deze niet past binnen onze doelstelling.
•
Het aantal donateurs is met 20 gedaald en bedraagt nu 519 als gevolg van overlijden
en opzeggingen. Er zijn ook nieuwe aanmeldingen geweest.
•
Er hebben verschillende vergaderingen over de ontwikkelingen rondom Thialf plaats
gevonden, waarbij onze stichting is vertegenwoordigd door de voorzitter.
•
Twee bestuursleden hebben het afscheid van de oud directeur van Thialf, de heer
Nieweg, bezocht en kennis gemaakt met de nieuwe directeur. De heer Nieweg is
benoemd tot ereburger van de gemeente Heerenveen.
•
Er is afgesproken om in het vervolg met Thialf te overleggen over toekomstige
donaties.
•
De voorzitter heeft contact gehad met de Businessclub van Thialf om de
vriendenstichting in hun magazine onder de aandacht te brengen om op deze manier in
de publiciteit te komen. Hopelijk levert dit revenuen op.
•
De samenstelling van het bestuur blijft ongewijzigd.

5.

Financieel verslag:
Ter vergadering zijn het exploitatie-overzicht 2011/2012 en de balans uitgedeeld aan de
aanwezigen. De penningmeester heeft een toelichting gegeven. Vanwege de geringe
aanvragen en het wachten op de toekomstige vernieuwbouw van Thialf zijn er weinig
uitgaven en is er daardoor een groot bedrag van de reserves overgeboekt naar een
klimspaardepositorekening bij de Friesland Bank.

6.

Verslag kascommissie:
Namens de kascommissie, bestaande uit de heren Henk Woudstra en Egbert Lagro, doet de
heer Woudstra verslag. De boekhouding is in orde bevonden. De vergadering geeft daarop
décharge aan de penningmeester. De voorzitter bedankt de leden van de kascommissie
voor hun werkzaamheden. De heer Dick Kruisheer volgt de heer Henk Woudstra op als lid
van de kascommissie. De heer Dick Jellema wordt reservelid.

7.

Ontwikkelingen in en om Thialf:
De heer Lykele Buwalda geeft namens de gemeente Heerenveen, die ook medeaandeelhouder van Thialf is, een toelichting. Het laatste jaar hebben nog enkele
verbouwingen aan de toiletten en businessruimte plaats gevonden. Dit is voornamelijk door
eigen personeel gebeurd in minder drukke tijden, waardoor de kosten laag zijn gebleven.
Bij het afscheid van de heer Jarco Nieweg is ook waardering uitgesproken voor zijn beleid.

Hij heeft Thialf in zwaar weer tot winst geleid.
Na 3 jaar plannen maken en overleg is het nu zo ver dat deze winter de plannen zijn
gepresenteerd en moet er een besluit worden genomen. Op de huidige locatie moet door
vernieuwbouw een schaatsbaan komen die geschikt is voor de top- en breedtesport en die
de concurrentie met de buitenlandse topbanen aankan. De kosten zijn ongeveer € 55
miljoen, waarvan de provincie circa 20 miljoen euro voor zijn rekening zal nemen. Voor het
resterende bedrag is men in gesprek met de landelijke overheid, NOC/NSF, KNSB en
andere investeerders. Thialf is uniek voor wat betreft de sfeer, ambiance, sportieve
prestaties en de vlekkeloze organisatie. De gemeente Heerenveen is niet in staat om een
financiële bijdrage te leveren.
Er is een economische werkgroep die zich bezig houdt met het binnenhalen van grote
partijen. Er ligt een vraag bij topsportorganisaties wat nodig is om het hele jaar aan
topsport te kunnen doen. Via innosport worden omstandigheden getest om het klimaat
voor topsport te verbeteren.
Het belang van breedtesport is groot voor Thialf in verband met de inkomsten. In
Leeuwarden wil men ook graag een 400 meter baan voor ditzelfde doel, waardoor
Leeuwarden een concurrent wordt van Thialf.
In Friesland is er een politieke strijd tussen Heerenveen en Leeuwarden op dit gebied.
In reactie op de uitleg van de heer Buwalda wordt aangegeven dat de negatieve uitlatingen
van sommige Nederlandse topschaatsers over de kwaliteit van Thialf schade toebrengen
aan het imago. Het is van belang dat Thialf de A-status behoudt in verband met de
toewijzing van grote internationale wedstrijden door de ISU. Komende winter heeft Thialf 3
internationale wedstrijden toegewezen gekregen.
Vernieuwbouw van Thialf zal niet eerder gerealiseerd kunnen worden dan in 2015. Als er in
twee fasen gebouwd kan worden, hoeft Thialf niet te sluiten.
De heer Eelco Derks zal 2 dagen in de week werkzaam zijn als directeur voor Thialf en is lid
van de stuurgroep Nieuw Thialf.
8.

Rondvraag:
Mevrouw Alice Peereboom brengt de waardering voor de vrijwilligers bij grote toernooien
onder de aandacht en pleit voor gratis toegangskaarten voor hen. Zij is van mening dat in
het nieuwe contract met de KNSB daar weinig ruimte voor is met het risico dat vrijwilligers
afhaken.
De voorzitter geeft aan dat de enige betaalde krachten bij de KNSB de bondsbestuurders,
administratieve krachten en de beveiliging zijn.
Op de opmerking om ’s zomers van Thialf een skeelerbaan te maken wordt geantwoord dat
de baan hiervoor ongeschikt is, omdat de vloer te glad is.

9.

Gastspreker de heer Cor Faber:
Door middel van een film laat de heer Cor Faber zien wat Zweeds schaatsen inhoudt. Het is
een manier om lange trektochten over het ijs te maken in kleine groepen (maximaal 8
personen per groep) onder leiding van een gids. Het wordt ook wel ‘horizontale bergsport’
genoemd. De schaatsers zijn met een veiligheidslijn aan elkaar verbonden en hebben 2
stokken om de ijsdikte te bepalen, om op te kunnen steunen bij moeilijke passages en om
dwars op het ijs te leggen als je door het ijs bent gezakt. De schaatsers hebben altijd droge
kleren mee in hun rugzak.
Veiligheid is het belangrijkste aspect bij het Zweeds schaatsen.
Er kunnen dagtochten worden gemaakt van 80 km en meer en met een verschillende
moeilijkheidsgraad. Deze sport wordt met name in Zweden beoefend vanwege de vele
mogelijkheden daar.
De Nederlandse vereniging telt ongeveer 100 leden met 7 gidsen. Een opleiding tot gids
duurt 5 jaar, waarbij zaken als ijsstructuur, ijsvorming en veiligheid aan de orde komen.
De voorzitter bedankt de heer Faber voor zijn interessante en boeiende voordracht en
overhandigt hem als dank een boeket bloemen.

10. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering met dank voor ieders aanwezigheid.

Notulist: Gerrit van Heijkop

