Jaarverslag Diemer IJsclub seizoen 2018 – 2019.

Jeugdschaatsen
Het jeugdschaatsen in seizoen 2018 – 2019 verliep voor de Diemer IJsclub goed. Waar sommige
andere schaatsverenigingen soms een forse terugloop zien in het aantal jeugdschaatsers, blijft het
aantal bij de Diemer IJsclub groot. De jeugd heeft enthousiast meegedaan aan de verschillende
activiteiten, zoals de Sinterklaasviering en de Elfstedentocht. Dit jaar werd voor de 10e keer achter
elkaar het schaatskamp georganiseerd en dat was (weer) een groot succes.
Toerchaatsen
Ook het Toerschaatsen mocht zich verheugen op een vaste groep recreanten. Het aantal leden dat
op maandagavond meerijdt bij het recreatieschaatsen blijft stabiel.
Wedstrijdschaatsen.
Het wedstrijdschaatsen bij de Diemer IJsclub zit duidelijk in de lift. Een grote groep jonge
wedstrijdrijders rijden op zondagochtend hun wedstrijden. Het valt de andere verenigingen op hoe
groot deze groep aan het worden is. Dankzij de wedstrijdpakken vallen zij ook goed op. Dankzij de
inzet van een aantal vrijwilligers kunnen deze jonge rijders meerdere dagen per week trainen en
wedstrijden rijden. Een aantal rijders heeft het NK marathon voor de jeugd kunnen rijden. Bovendien
is per komend seizoen een rijder opgenomen in Jaap Edenselectie voor junioren B en A.
Helmenactie.
Dankzij sponsoring van Hyrosports, Merkenbureau Den Herder, Total Area en een bijdrage uit het
Meerlandenfonds hebben de actieve rijders van de Diemer IJsclub het aanbod gekregen om met een
flinke korting een helm te kopen. Veel leden hebben hier gebruik van gemaakt. Vanaf het seizoen
2019 -2020 wordt het dragen van een helm bij het jeugdschaatsen door de BGA (Baanvereniging
Groot Amsterdam) verplicht gesteld.
Natuurijsbaan
Helaas heeft het dit jaar te kort hard gevroren om op de natuurijsbaan te kunnen schaatsen. We
hopen volgend jaar de baan weer te kunnen openen.
Vrijwilligers
De Diemer IJsclub kan niet zonder de vrijwilligers. De jeugdschaatsleiders, begeleiders van de
recreatieschaatsers, trainers, klokkers/juryleden, bestuursleden en alle overige vrijwilligers hebben
zich in het seizoen 2018 – 2019 weer met veel enthousiasme ingezet voor alle schaatsers. Zonder
deze grote groep vrijwilligers kan de Diemer IJsclub niet bestaan. Aan het einde van het seizoen zijn
alle vrijwilligers gefêteerd op het traditionele bowlen en eten.
Sponsors
Naast de vrijwilligers, kan de Diemer IJsclub ook niet zonder onze sponsoren. Zij zorgen er voor dat
de Diemer IJsclub soms wat extra’s kan doen. Zo hebben we dit jaar onze leden korting kunnen geven
op de aanschaf van een schaatshelm. Wij zeggen dan ook hartelijk dank aan onze sponsoren Total
Area, Merkenbureau Den Herder en Hyrosports voor de helmenactie. De Firma Saan staat altijd klaar
als er natuurijs ligt en een anonieme sponsor levert altijd een bijdrage aan het springkussen bij de
diploma uitreiking.

