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Voorwoord  (ALV  boekje  maart  2018)  
  
  
Beste  leden,    
  
Het  afgelopen  jubileum  jaar  is  voorbij  gevlogen.  Met  inzet  van  velen  hebben  we  weer  kunnen  
genieten  van  het  glijden  op  de  ijzers,  en  we  hebben  onze  ambities  kunnen  testen  -  te  land,  ter  
zee  en  ik  zou  bijna  ook  zeggen  in  de  lucht  (Jarnold,  heb  je  al  gevlogen  (veiling  item  
jubileumfeest))?  Ter  zee  kunnen  we  ook  wel  letterlijk  opvatten:  een  recent  vleugje  natuurijs  als  
cadeau  voor  de  diehards  die  een  eventueel  nat  pak  incalculeerden.  Prestaties  zijn  er  ook  
geleverd,  ieder  op  zijn  of  haar  nivo,  op  de  lange  baan  en  in  de  marathons.  Te  veel  om  op  te  
noemen  hier,  proficiat  allen  met  de  behaalde  resultaten.  

De  succesvolle  Night  Skate  Zwolle  staat  ons  nog  vers  in  het  geheugen  gegrift  (komende  zomer  
5  edities!).  En  van  vele  andere  activiteiten  hebben  we  kunnen  genieten:  het  ijslopen  en  de  patat  
in  Dronten  na  de  laatste  training,  het  Stedentoernooi  in  Deventer,  de  Ekidenloop  in  Zwolle  met  
maar  liefst  2  teams  in  maart  (over  een  week  weer,  zet  hem  op!),  het  ontspannen  maar  
competitieve  fietsweekend  in  het  Tetoburgewald  in  juli  (aankomend  jaar  in  Limburg),  de  laatste  
zomertraining  op  de  Pelikaan  ‘American  Style’,  de  gezellige  winterseizoenstart  in  Leeuwarden,  
de  Inzelweek  als  primeur  in  de  herfstvakantie  (goed  bevallen,  ook  die  blogs!;;  wordt  dit  jaar  weer  
georganiseerd),    de  ‘nieuwe’  Nieuwjaarsborrel  in  Westenholte,    het  onvolprezen  
clubkampioenschap  in  Deventer  in  januari  (volgend  seizoen  in  Thialf!?),  en  zo  meer  -  zie  voor  
een  compleet  overzicht  het  verslag  van  onze  secretaris.  

Eén  van  de  doelen  van  het  jubileum  jaar  was  een  boost  geven  aan  de  bekendheid  van  de  
Schaatsvereniging  Zwolle.  Zijn  we  daarin  geslaagd?  Ik  denk  van  wel,  maar  misschien  moeten  
we  dat  aan  anderen  vragen.  Of  we  de  gestage  groei  van  leden  hieraan  moeten  toeschrijven,  
wie  weet?  Wat  ik  in  ieder  geval  wel  kan  zeggen  is  dat  we  met  z’n  allen  bewust  de  publiciteit  
gezocht  hebben,  al  dan  niet  gekoppeld  aan  activiteiten:  het  SVZ  feest  (Flevonice),  de  Night  
Skate  Zwolle  en  uitreiking  cheque  Ronald  McDonald,  de  schaatsclinics  (magertjes  bezocht,  dat  
wel),  de  drie-luik  die  een  prachtige  één-luik  (Wil  van  der  Vegt  en  Robert  Vunderink)  werd,  de  
recente  AH  Schaatsactie  via  boerenkool  aankopen,  de  opening  van  het  ijsbaantje  in  de  Zwolse  
binnenstad,  enz.    Meermalen  hebben  we  de  kranten  gehaald  (Stentor,  Swollenaar,  Peperbus)  
en  we  hebben  flink  van  social  media  gebruik  gemaakt.  Dank  aan  allen  die  hebben  bijgedragen!  

En  dan  hebben  we  het  nog  niet  gehad  over  de  o-zo  belangrijke  sponsoren  van  onze  club.  Vaak  
op  de  achtergrond.  Frits  Spek  van  Praktijkcentrum  Bomen  kwam  met  het  mooie  idee  maar  liefst  
10  marathon  schaatspakken  te  financieren.  Alle  vaste  sponsoren  droegen  bij  en  het  is  nu  een  
genot  de  marathon  wedstrijdrijders  als  eenheid  te  zien  rijden.  Maar  daar  hield  het  niet  bij  op.  
Naast  een  jaarlijks  bedrag  voor  de  vereniging  (gebruikt  o.a.  voor  bijv.  de  alom  geprezen  collar  
en  kleren  voor  trainers)  hebben  ze  ook  nog  de  NSZ  gesteund  met  een  geldbedrag,  IJsselkern  
heeft  de  jeugdbokalen  voor  clubwedstrijden  beschikbaar  gesteld,  en  kinderhelmen  werden  door  
Lindenholz  gratis  verstrekt.  ENORM  BEDANKT  Wim  Kok  Reiniging,  IJsselkern,  Lindenholz  en  
Praktijkcentrum  Bomen,  maar  ook  Wecovi,  LeanENT  en  de  ondersteuners  van  de  NSZ.  

En  tenslotte,  de  vereniging  dat  zijn  jullie,  de  leden  en  vrijwilligers.  Een  groeiende  vereniging  en  
een  fris  jaar  voor  de  boeg,  vraagt  actieve  bijdragen  van  velen.  Geef  gehoor  aan  de  recente  
oproep  tot  inzet  en  roulatie  van  vrijwilligers,  het  is  nodig  -  om  onze  ambities  te  verwezenlijken  
en  ook  gewoon  gezellig!  

  
Met  sportieve  groet,  
  
Ronald  Horstman  
Voorzitter     


