Notulen donateursvergadering :
Stichting Vriendenkring Thialf op 25-04-2013

1.

Opening
Voorzitter Pauline Hazelhoff opent de vergadering en heet iedereen welkom, in het bijzonder
ons erelid Jeen van den Berg, Eelco Derks, directeur van Thialf, enkele leden van de stichting
BIJT en Jan Ykema die een inleiding zal houden.

2.

Mededelingen
Afmelding van enkele donateurs en de vergadering staat stil bij het overlijden van enkele van
haar donateurs .Na de mededelingen verlaat Jeen van den Berg de vergadering. 29 donateurs
hebben de presentielijst getekend.

3.

Notulen 19-04-2012:
De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd.

4.

Jaarverslag 2012/2013:
•
De voorzitter meldt dat er vanwege het ontbreken van een grote sponsor een donatie van
5000 euro gedaan is aan het schoolschaatsen, gezien het grote belang hiervan voor de
jeugd.
•
In het jubileumjaar van de Vikingrace (25 jaar) is aan hen 1000 euro geschonken onder
dezelfde voorwaarden als andere jaren. Het bestuur was met 3 personen vertegenwoordigd en de voorzitter heeft de Landenprijs uitgereikt aan het Nederlandse team.
•
Er zijn dit jaar weer diverse gesprekken geweest met de directeur van Thialf B.V., de heer
Eelco Derks.
•
De vriendenkring heeft deel uitgemaakt van de sociaal-maatschappelijke werkgroep die
zich o.a. bezig hield met de vraag op welke manier Thialf in de ijsvrije periode rendabeler
te maken is. Deze plannen worden meegenomen in het grote plan van aanpak voor het
nieuwe Thialf.
•
De voorzitter is bij gepraat door Willem Jan van Elsacker over de nieuwe ontwikkelingen
rondom Thialf.
•
De voorzitter is aanwezig geweest bij condoleance van Atje Keulen-Deelstra.
•
De verloting van de kaarten voor het NK onder de donateurs was een succes.
•
19 oktober a.s. is er een open dag op Thialf. De voorzitter nodigt alle leden uit om onze
stichting daar te promoten.
•
De samenstelling van het bestuur is ongewijzigd gebleven.

5.

Financieel verslag:
Ter vergadering zijn het exploitatie-overzicht 2012/2013 en de balans uitgedeeld aan de aanwezigen. De penningmeester geeft een toelichting. Er waren geen vragen.

6.

Verslag kascommissie:
Namens de kascommissie, bestaande uit de heren Egbert Lagro en Dick Kruisheer sr, doet de
heer Lagro verslag. De boekhouding is in orde bevonden. De vergadering verleent daarop décharge aan de penningmeester. De voorzitter bedankt de penningmeester en de leden van de
kascommissie voor hun werkzaamheden. De penningmeester vraagt de heer Dick Kruisheer
om volgend jaar door te gaan. Egbert Lagro zal, na 2 jaar zitting in de kascommissie, worden
opgevolgd door Dick Jellema. De heer Jan Wijnsma wordt reservelid.

7.

Ontwikkelingen in en om Thialf
Eelco Derks, de nieuwe directeur van Thialf sinds 1 maart 2012, stelt zich voor. Hij vertelt
over zijn sportcarrière als basketballer en over zijn ervaringen als economisch-financieel deskundige in de vastgoedsector. Bij zijn aantreden stond al vast dat de vernieuwbouw van Thialf
op de huidige plek zal gaan plaatsvinden. Het uitgangspunt is dat Thialf uitgegroeid is tot een
cultureel sporterfgoed. Er was nog geen programma van eisen. Dat zou vanuit alle disciplines
gezamenlijk opgesteld worden. In eerste instantie werd uitgegaan van 2 ijsbanen onder één
dak, inclusief een testlaboratorium voor de topsport. Kosten 106 miljoen euro (waarvan 50
miljoen gedekt was voor de wedstrijdbaan) met de ambitie voor een tweede baan. De vernieuwbouw moet volgens een strategisch plan worden aangepakt, waarin aandacht moet zijn
voor een aantal belangrijke thema’s, namelijk (top)sport, schoolschaatsen, gezondheid/vitaliteit inclusief voeding i.s.m. TU Delft. Watertechnologie in samenwerking met Wetsus
(het maken van ijs etc.) en voor de energiehuishouding geldt hoe lager de kosten, des te meer
geld er over blijft voor de sport. Kortom, Thialf zou een attractie moeten worden voor de gehele Nederlandse jeugd. Het is de bedoeling om een schil om de bestaande ijsbaan te bouwen.
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De discussie met de KNSB gaat over de plaats van de trainingsbaan voor de topsport, niet
over de wedstrijdbaan. Deze keuze is ook van groot belang voor het plaatselijke CTO. Het CTO
werkt ook voor de KNSB, NOC/NSF e.a. Zonder de schaatssport zou het CTO in Heerenveen
worden uitgekleed. De eisen van de KNSB zijn dezelfde als die in het strategisch plan van
Thialf staan. De KNSB heeft nu een “beauty-contest” uitgeschreven voor een trainingsbaan
voor de topsport die gaat tussen Thialf, Zoetermeer en Almere. Volgens Eelco Derks zullen de
andere gegadigden ook geen 2 banen kunnen exploiteren vanwege de kosten. In de huidige
situatie zou Thialf niet kunnen bestaan zonder de grote ISU-wedstrijden en zeker niet vernieuwd worden.
Op een vraag of er nu winst wordt gemaakt antwoordt Eelco Derks dat dit moeilijk is. Door de
crisis trekt het bedrijfsleven zich terug. Er worden b.v. minder schaatsclinics met personeel
gehouden. Bovendien zijn er hoge kosten in verband met de vernieuwbouw en voor energie.
De ijshockeyhal is eigendom van de gemeente en speelt geen rol in de vernieuwbouw. Het
tijdspad van de KNSB is als volgt: op 28 mei 2013 besluit de KNSB en NOC/NSF waar de wedstrijden worden gehouden. Op 19 juni 2013 neemt de regering een besluit over zijn bijdrage
aan Thialf.
8.

Gastspreker Jan Ykema (1963)
Jan Ykema was in zijn jeugd een veelzijdig sporter. Bij het mastklimmen was hij vaak kampioen. Schaatsen was niet zijn beste sport, maar als 15 jarige ging het steeds beter en werd hij
jeugdkampioen sprinten. Via Jong Oranje kwam hij, als 17-jarige, bij de sprintploeg terecht. Al
gauw werden de tijden op 500 en 1000 m steeds sneller. Als 18-jarige werd hij Nederlands
kampioen op de sprint, maar helaas voor Jan was er in die jaren in Nederland geen sprintcultuur. Er volgden enkele slechte jaren voor de sprinters in Nederland met 1987 als dieptepunt.
Henk Gemser wilde toen Jan als sprinter niet meer bij de allround-ploeg hebben. Na de breuk
kwam hij onder de hoede van Eppie Bleeker, zelf een voormalig sprinter. Hij bloeide snel op en
veroverde zilver tijdens de Olympische spelen van 1988 in Calgary. Daar mocht hij ook de Nederlandse vlag dragen. Na dit hoogtepunt is Jan vrij acuut met schaatsen gestopt en ging hij
in opleiding voor makelaar onroerend goed. Door verkeerde contacten en zijn ADHD raakte
Jan aan de drugs en verging het hem zowel zakelijk als privé steeds slechter. Hij zocht daarom
hulp voor zijn verslaving. Na 5 jaar GGZ-therapie kon hij de draad van zijn leven weer langzamerhand oppakken, ook mede dankzij een artikel in het AD. Een en ander was voor hem
aanleiding om zijn verhaal over en zijn strijd tegen drugs op scholen te gaan vertellen. Dit
maakte hem zelf ook weer sterker. Bovendien kreeg hij de kans om weer in de schaatswereld
terug te keren als jeugdtrainer. Dit doet hij nog steeds met veel plezier. Kortom: eind goed, al
goed.
De voorzitter bedankt Jan Ykema voor zijn boeiende en gepassioneerde voordracht. Zij overhandigt hem als dank een boeket bloemen.

9.

Rondvraag
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

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

Notulist: Gerrit van Heijkop
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