
Nieuws van de IJsvereniging Witmarsum 

In 2018 zijn we met een bijzonder evenement gestart: de Nieuwjaarsduik. Dat was een mooi succes 

met veel zwemmers en nog meer mensen die lekker warm langs de kant stonden. En aan het einde 

van de Voorjaarsvakantie konden we zelfs nog een paar dagen schaatsen op de ijsbaan. En konden 

we ook weer goed gebruik maken van de nieuwe lichtmasten en de nieuwe geluidsinstallatie. 

Nieuwjaarsduik 

Omdat de eerste Nieuwjaarsduik zo’n succes was organiseren we op 1 januari 2019 weer een koude 

duik. Dankzij onze sponsor Unox kunnen we alle deelnemers trakteren op een bakje snert. We 

starten om 14.00 uur. Een mooie manier om het nieuwe jaar fris en fruitig te beginnen. Je kunt je op 

de dag zelf bij de ijsbaan inschrijven. Deelname op eigen risico! 

En ligt er die dag ijs dan rennen we over het koude ijs…  

Meer op www.facebook.com/IJsverenigingWitmarsum 

Van AB Vakwerk hebben we een aantal hebben we aantal schaatsrekjes gekregen zodat beginnende 

en onervaren schaatsers ook een rondje kunnen maken op de ijsbaan. Daarvoor onze dank. 

Zoals vertrouwd staan er weer twee activiteiten van de IJsvereniging Witmarsum op het programma: 

de jaarvergadering en de kerstkransenverkoop. De leden hebben inmiddels de nieuwsbrief 

ontvangen.   

Uitnodiging ledenvergadering IJsvereniging Witmarsum 

Vrijdag 7 december om 20.00 uur in Gekroonde Roskam 

Agenda: 

1. Opening 

2. Notulen vergadering 7 december 2017 

3. Jaarverslag 

4. Jaarverslag penningmeester 

5. Verslag kascommissie 

6. Nieuwjaarsduik 

7. Pauze 

8. Bestuursverkiezingen. Jitte Jorritsma en jan Leijstra treden af als bestuurslid 

9. Kerstkransenverkoop 

10. AVG 

11. Rondvraag 

12. Sluiting 

 

De notulen van de vorige vergadering en het jaarverslag van penningmeester liggen een half uur voor 

de vergadering ter inzage in de Roskam. De notulen kunt u ook via de mail aanvragen: 

ijsverenigingwitmarsum@xs4all.nl. 

Kerstkransenverkoop 

Ook dit jaar komt de IJsvereniging weer met de kerstkransen langs de deur. Dit jaar komen we op 

maandag 17 december, vanaf 18.00 uur.  



Wilt u meer weten over de jaarvergadering of de kerstkransenactie, neem dan contact op met de 

secretaris van de IJsvereniging Witmarsum, Jan Leijstra, De Dôle 5, Witmarsum. Telefoon (0517) 53 

1760 of via de mail: ijsverenigingwitmarsum@xs4all.nl 

 


