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Even bijpraten na de jaarvergadering… 
 
Het was wederom een gezellige avond. We startten met een buitenactiviteit, waar een sportief 
element aan was toegevoegd. Er stonden 6 spelletjes opgesteld waarbij we in teamverband 
punten konden scoren. Gelukkig kreeg ieder team dezelfde kans met een speeltijd van 5 min. 
per onderdeel. De gelukkige winnaars ontvingen een gratis consumptie en eeuwige roem !! 
Daarna was het ‘officiële’ gedeelte. De jaarstukken van secretaris en penningmeester werden 
goedgekeurd. Het voorstel van het bestuur om de contributie en de bijdrage per activiteit niet te 
verhogen werd door de aanwezige leden aangenomen.  
 
Hessenrijder van het jaar is Sil Roerdinkveldboom. Sil is een jeugd skeeler lid en komt 
iedere donderdagavond trouw naar de training. Hij heeft een grote ontwikkeling doorgemaakt en 
is technisch een begaafde skeeleraar. Hij stelt zich sociaal op tijdens een training, hij heeft oog 
voor de anderen en geeft ook hen de ruimte en de kansen om te presteren, ook bij de 
spelelementen in de les probeert hij alle skeeleraars te betrekken.  
De wisselbeker werd uitgereikt aan het eind van de training op donderdag 20 april. Hij was 
zichtbaar verrast en trots als een pauw, maar dat was meer van binnen dan van buiten en dat is 
typisch Sil. Gefeliciteerd Sil, de beker mag een jaar lang bij jou staan. Je naam staat erin 
gegraveerd, dus na dit jaar weet iedereen nog steeds dat jij Hessenrijder van het jaar bent 
geweest.  
 
Vrijwilliger van het jaar is Ted Zijsling. Ted is als vrijwilliger breed inzetbaar. Hij is op de 
ijsbaan te vinden in de koek & zopie, bij de kassa, als baanveger, maar ook als algemeen 
toezichthouder. Bij de Keppelrun is hij in de Hessenhal ‘vliegende keep’ en overal inzet baar, in 
geval van nood kan hij Irma daar als algemeen coördinator vervangen. Ted is dan iemand die 
meedenkt, naar oplossingen zoekt en initiatief neemt. Hij blijft de zaken rustig overzien. Zijn tips 
zijn altijd waardevol. Hij straalt    veel plezier en enthousiasme uit en doet zijn dingen alsof het 
de grootste vanzelfsprekendheid is. Voor hem voelt dat ook zo, maar voor ons zeker niet. 
Vandaar  deze blijk van waardering. Ted kon niet op de vergadering aanwezig zijn, de 
bijbehorende muts en de bloemen voor zijn vrouw zijn bij hen thuis overhandigd. Ted was 
zichtbaar verrast, hij was even sprakeloos. Hij vindt het bijna te veel eer. Wij vinden van niet.  
 
Activiteiten 
In het laatste clubblad hebben wij al melding gemaakt van de activiteiten voor het 
zomerseizoen. De volwassen skeeleraars en de oudere jeugd gaan op 18 juni een lange tocht 
rijden. De jeugd kan weer meedoen aan wedstrijden in Doetinchem of Heerde. 
 
Voor de kascommissie zijn wij nog op zoek naar een reserve lid. Je kan je aanmelden bij de 
penningmeester Dick Smit via penningmeester@hessenrijders.nl 
 
Met een aantal leden willen wij eens nadenken over de toekomst van de Hessenrijders. Er is 
een visie stuk geschreven tot 2018, inmiddels zijn we in 2017 en zijn er natuurlijk ook nieuwe 
ontwikkelingen. Het herschrijven van dit stuk is noodzakelijk. Wie wil er met ons meedenken ? 
Meer info en aanmelden kan bij Harry van der Zijden  secretaris@hessenrijders.nl 
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