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Jaarvergadering 
Wij kunnen terug kijken op een gezellige jaarvergadering. In klein gezelschap hebben we 

de agenda ‘afgewerkt’. Het jaarverslag is besproken en goedgekeurd, de trainer heeft 

verslag gedaan, de kascommissie heeft de financiën goedgekeurd, Henk Luesink is met 

algemene stemmen herkozen.  

Ester Fopma is verkozen tot Hessenrijder van het jaar, zij toont een enorm 

doorzettingsvermogen na een vervelende blessure aan haar bovenarm en schouder 

opgelopen tijdens het schaatsen in Deventer. Ester overwint haar angst om te vallen, zij 

is naar Deventer blijven gaan, zij heeft op natuurijs geschaatst in de Weerribben, maar 

ook in Zweden. Ze blijft skeeleren en ook bij de zaaltraining is zij een actieve sporter.  

Lia Baars is verkozen tot vrijwilliger van het jaar. Lia ondersteunt als vrijwilligster het 

secretariaat, maar ook andere taken neemt zij op zich. De verspreiding van het clubblad, 

het maken van de lijsten voor de inzetbaarheid van de vrijwilligers, het maken van een 

bellijn voor de winter, ook de week in Hummelo bij de ijsbaan was Lia erg actief, de 

kassabezetting heeft zij geregeld,de koek en zopie samen met Mary geregeld. Als het kan 

schuift ze aan bij een bestuursvergadering en laat haar stem desgevraagd horen. Zij 

vertegenwoordigt de groep vrijwilligers. En dat vind Lia allemaal vanzelfsprekend, wij 

niet, wij waarderen deze ondersteuning enorm. De titel en de muts heeft zij meer dan 

verdiend.  

Na afloop van de vergadering hebben we genoten van de (bewegende)beelden van alle 

activiteiten in het afgelopen jaar, van skeeleren in de zaal, tot schaatsen op natuurijs in 

binnen- en buitenland. We hebben nog gezellig nagepraat onder het genot van een 

knabbeltje en een drankje. Om 24.00 uur gingen de laatsten huiswaarts. 

 

 

Uitkomsten vragenlijst Hessenrijders april 2018 
Er zijn 47 reacties binnengekomen, waarbij niet alle lijsten compleet zijn ingevuld. 

Hiervan is 70 % man en  30 % vrouw.  Een derde deel is vrijwilliger, een derde deel is 

gezinslid, een derde deel is overig (waarvan 4 actief sportende leden) 

De groep 60-70 jarigen is de grootste groep die gereageerd heeft en de groep 20-40 

jarigen de kleinste. Opvallend is dat 70 %  50 jaar of ouder is.  De groep jonger dan 50 

jaar is ook in het ledenbestand het kleinst.  

Belangrijkste reden om  lid te blijven is om de vereniging te steunen en om te schaatsen 

in Laag-Keppel. Men wil dat de vereniging blijft bestaan. 

Een reden om het lidmaatschap op te zeggen is erg divers.  Leeftijd, contributie te hoog, 

langere tijd geen ijs, als er geen activiteiten meer georganiseerd worden e.d. 

Het lidmaatschap wordt door 85 % aanbevolen aan anderen. 

Aan welke activiteit wordt deelgenomen ?  63 % schaatst in Laag-Keppel, 40 % is 

vrijwilliger, 15 % schaatst in Deventer, 5 % fietst, 7 % zaaltraining, 10 % skeelert.  Er 

zijn leden die aan meerdere activiteiten deelnemen.  Hieruit blijkt dat slechts een gering 

aantal leden gebruik maakt van het activiteiten aanbod naast het schaatsen in Laag-

Keppel. 
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Er zijn enkele suggesties voor een andere sportactiviteit. Meer aanbod voor de jeugd, 

meer voor dames/beginners bijvoorbeeld fietsen, bootcamp, triathlon, meer 

wintersporten.  Over het algemeen is men tevreden.   

Voorkeur voor het schaatsen in Laag-Keppel is het grootst, voorkeur voor de andere 

activiteiten is gelijk verdeeld. Waarbij er een lichte voorkeur voor het fietsen is.  

Over de informatievoorziening is men tevreden. Er wordt voldoende tot ruim voldoende 

informatie verstrekt. De informatiebronnen scoren gemiddeld een 8. 

Er is een enkele suggestie voor verbetering.  Facebook ook meer gebruiken om de 

activiteiten aan te bevelen en toe te lichten voor welke doelgroep. Drempel om mee te 

gaan doen verlagen !  Website actueel houden.  

45 % van de respondenten zal gebruik maken van een combilidmaatschap, 55 % heeft 

daar geen behoefte aan.  Waarvan 41 % een voorkeur heeft van een combilidmaatschap 

met het zwembad. 

De aanvullende opmerkingen zijn erg positief, van ‘ga zo door’ tot de vraag of de ijsbaan 

geëgaliseerd kan worden, minder hoogte verschil. En samenwerking met Doetinchem en 

meer aanbod voor de jeugd bijv fietsen, mountainbiken, bootcamp. 

 

Conclusie: 

Wij durven te stellen dat de reacties op de vragenlijst een redelijk realistisch beeld geeft, 

er is antwoord op de vragen die wij als bestuur hadden gesteld om inzicht te krijgen voor 

het maken van (nieuwe) plannen en het ontwikkelen van ons beleid.   

Onze conclusie is dat “de Hessenrijders” voor de leden en vrijwilligers een leuke, 

gezellige, gemoedelijke vereniging is , waarvan het ledenbestand hoofdzakelijk uit 

‘natuurijs-leden’ bestaat. De groep actieve sporters is erg klein.  

Om voor meer leden het aanbod van onze activiteiten aantrekkelijker te maken zullen wij 

ons meer moeten gaan richten op de ‘recreant’ / op de beginnende sporter.  Dit geldt 

voor het hardlopen, het fietsen en het skeeleren. En in de winter periode ook voor de 

zaalactiviteiten.  

Hierbij moeten we ook denken aan een inhoudelijk breder aanbod voor de zomertraining. 

Uitbreiding van activiteiten voor de jeugd vraagt om nader onderzoek. Is er voldoende 

draagvlak ? 

Onze promotie kreet: “De Hessenrijders, het hele jaar actief” moet betrekking gaan 

krijgen op meer leden, op een nieuwe doelgroep. 

 

Zomeractiviteiten 

Wij zijn bezig met het uitwerken van bovenstaande conclusies. Dat betekent niet dat er 

nu geen aanbod is. De huidige activiteiten gaan, zonder wijzigingen, gewoon door.  

Zodra wij de plannen hebben uitgewerkt, zullen wij de leden hierover informeren.  

 

Huidig aanbod: 

-Op dinsdagavond verzamelt om 19.30 uur een groepje lopers zich bij de Hessenhal in 

Hoog-Keppel. De training is gericht op de Keppelrun en op een eventuele andere loop. 

Maar natuurlijk ook op algemene loopconditie. Er wordt tussen de 10 en 15 km gelopen. 

Iedereen die wil kan zich hierbij aansluiten. Vooraf aanmelden is niet nodig. Er zijn geen 

kosten aan verbonden.  

 Contactpersoon; Wim van Hof  wim.vanhof@planet.nl  0314 381861 

-Op donderdagavond is er van 19.00 – 20.00 uur skeelerles voor de jeugd in de 

 Hessenhal in Hoog-Keppel. Dit is het hele jaar, dus niet alleen in de zomerperiode. 

Iedereen die belangstelling heeft kan naar de hal komen en zich melden bij een van de 

trainers. Een paar keer een proefles volgen is geen probleem. Hier zijn wel kosten aan 

 verbonden. Het lidmaatschap van de vereniging is € 5,00 per jaar voor een jeugdlid. 

Deelname aan het skeeleren is € 20,00 per seizoen. (zomer: 1 april – 1 oktober,  
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winter 1 oktober – 1 april) 

 contactpersoon: Harry van der Zijden hessenrijders@gmail.com 0314 382427 

-Op donderdagavond kan er gefietst worden, vorig jaar was er helaas te weinig  

 belangstelling. Maar wie weet is er dit jaar meer belangstelling. Verzamelen om 

 19.00 uur bij OBS de Woordhof aan de Keppelseweg in Hummelo. Er wordt  

 onderling een route afgesproken. Er zijn geen kosten aan verbonden.  

 Contactpersoon: Henk Luesink tel. 0314 381345 

-Op zondagmorgen is er een groepje volwassenen die een tocht(je) gaat skeeleren.  

 Iedereen die een redelijke techniek heeft en ook zelf wel eens een tocht maakt kan 

 aansluiten. Helm verplicht ! Verzamelen om 10.00 uur bij OBS de Woordhof in 

Hummelo. Er wordt onderling een route afgesproken. Er zijn geen kosten aan verbonden.  

Contactpersoon : Mocht je plannen hebben om mee te gaan skeeleren op een 

zondagmorgen wil je dit dan vooraf doorgeven aan Irma ? voorzitter@hessenrijders.nl of 

een app naar 06 30945250.  

 

Oproep 

Er is nog een voorraad mooie Craft Keppelrun loopshirts, wij zijn op zoek naar 

enthousiaste verkopers, wie wil op zondag 10 juni de shirts verkopen tijdens de 

Keppelrun ? Er is een kraam, of een deel van een kraam, voor ons gereserveerd.  

Meld je aan via info@hessenrijders.nl. Heb je vragen, bel dan naar Irma 0314 381861 

Heb je nog een tip waar we de shirts ook te koop aan kunnen bieden, laat het ons weten.  

 

Keppelrun 

Op zondag 10 juni kan er weer hard gelopen worden in Hoog-Keppel; De Keppelrun 

onder de vlag van de nieuwe organisatie. Wellicht dat een aantal vrijwilligers wederom 

van de partij is, zij kunnen de nieuwe organisatie met raad en daad bijstaan.  Wij wensen 

iedereen veel succes en wij hopen dat het ook dit jaar weer een mooie en succesvolle 

loop wordt.  

Je kan je nog inschrijven…gewoon doen ! www.keppelrun.nl  

 

Bericht van Schaatsvereniging Zwolle  

Dit jaar organiseren we maar liefst 5 skeeler-/skatetochten op vrijdagen in de maanden 

mei tot en met september. De bedoeling van dit laagdrempelige sportieve evenement 

(geen wedstrijd) is om met een grote groep over de openbare weg te skaten, waarbij 

elke editie een andere route wordt gereden. De routes zijn circa 15 kilometer, zodat deze 

voor deelnemers vanaf 12 jaar geschikt zijn. Deelname aan de Night Skate Zwolle is 

gratis. Meer info op  http://www.nightskatezwolle.nl 

 

 

Wij hopen dat wij op deze manier iedereen weer voldoende hebben geïnformeerd.  

Wie weet tot ziens bij een van de sportieve activiteiten.  

 

 

Het bestuur. 
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