
Beste leden, 
 
Ongetwijfeld hebt u wel gehoord over ontwikkelingen wat betreft de huisvesting van de ijsbaan. Middels 
deze brief willen wij u daarover informeren. En een belangrijke vraag stellen. Allereerst informatie over 
de vereniging zoals we er nu voorstaan. 
 
We zijn een gezonde vereniging met een eigen baan en een enthousiast bestuur met vrijwilligers. Als er 
al iets negatiefs valt te zeggen dan is het dat we de laatste jaren niet hebben kunnen schaatsen. En daar 
is het met deze club toch om te doen. 
 
Het is een gegeven dat de baan van Tolbert in een vorstperiode vaak als laatste open is. Dat heeft 
waarschijnlijk te maken met de ligging. Het is erg vaak voorgekomen dat er in de regio diverse banen 
open waren, terwijl Tolbert dan nog moest wachten op voldoende ijsdikte. 
 
De baan is eigendom van de vereniging en wij stellen altijd dat die vereniging van het Dorp Tolbert is. 
Het is een algemeen bezit dat een maatschappelijk belang dient. 
 
Wat doet zich voor op dit moment. 
 

Onze huidige baan heeft geen rendement als er niet geschaatst wordt. In de zomermaanden grazen 
er wat pony's maar dat levert weinig op. Het gebouw leent zich niet voor verhuur om daar rendement 
uit te halen. 
Er is een projectontwikkelaar die onze huidige baan wil kopen. Hij gaat daar dan woningbouw 
ontwikkelen. 
Met deze opbrengst is er de mogelijkheid om een nieuwe baan aan te leggen achter de Cazemier 
Boerderij. Dat moet dan een echte 400 meter baan worden die geheel geasfalteerd wordt. 
Ook kan er een nieuw gebouw neergezet worden dat geschikt is voor exploitatie en rendement. 
Voor de bouw van beide, baan en gebouw, hebben wij dan het geld van de projectontwikkelaar 
beschikbaar. 
 

Wat betekent dat voor de IJsvereniging.  
 

De IJsvereniging mag op de grond in erfpacht een “multifunctionele” schaatsbaan aanleggen en, in 
overleg met de Stichtingen Fredewalda en Cazemier Boerderij, een opstal voor gemeenschappelijk 
gebruik. 
Met de stichting Fredewalda, de eigenaar van de grond, kunnen wij een erfpachtovereenkomst 
afsluiten. 
 
Algemeen: wat is Erfpacht:  
Volgens de wet is erfpacht een zakelijk recht dat de erfpachter de bevoegdheid geeft om de 
onroerende zaak van een ander te houden en te gebruiken. Dit houdt dus in dat erfpacht ervoor zorgt 
dat een ander dan de eigenaar de onroerende zaak onder zich mag houden en deze mag gebruiken.  
Hij mag de grond in erfpacht voorzien van opstal en de erfpachter heeft het recht het erfpachtrecht, 
inclusief de opstal, te verkopen.  
De erfpachter heeft hetzelfde genot als de eigenaar zou hebben. Zo zijn vruchten (opbrengsten) die 
tijdens de duur van de erfpacht, denk aan verhuur of pacht voor de erfpachter. Erfpachtrecht is 
verhandelbaar en er kan hypotheek op worden gesloten. Verder hebben partijen binnen kaders van 
de wet contractvrijheid.  
Erfpacht wordt vaak verleend voor een bepaalde periode, 49 en 99 jaar komt het meest voor. 
  
Bij verkoop van de grond blijft de erfpacht van kracht. 
Het gebouw wordt buiten de schaatstijden geëxploiteerd door de Cazemier Boerderij.  
In schaatstijden hebben wij dan zelf de opbrengsten. 

 
 
Wat zijn de nadelen en voordelen van het verplaatsen van de ijsbaan. 
 
Nadelen: 
 

Er verdwijnt een stukje historie uit het dorp. Er zijn veel nostalgische verhalen over de romantiek, de 
speciale winters en activiteiten op de oude locatie. Dat is heel waardevol en niet te verwaarlozen. 
Voor sommige omwonenden verandert er het een en ander. En veranderingen zijn niet altijd welkom 
als je er zelf geen invloed op hebt. 
De infrastructuur zal veranderen. Hoofdstraat/Oldebertweg en het doorgaande verkeer. 
De vereniging is geen eigenaar meer van de ondergrond van de ijsbaan. 
 



Voordelen: 
 

Er komt een nieuwe baan die zowel 's zomers als 's winters gebruikt kan worden. Denk aan 
skeelerbaan, activiteiten van Volksvermaken, evenementen. 
Bij lichte vorst kan de baan besproeid worden zodat al na 1 of 2 nachten vorst geschaatst kan 
worden. 
Het gebouw kan verhuurd worden voor diverse activiteiten. Vergaderingen, kleine feestjes, de 
organisatie hiervan ligt dan bij de Cazemier Boerderij. 
Vanwege de positieve exploitatie heeft de vereniging de mogelijkheid om in een vorstperiode extra 
attractieve activiteiten te gaan doen. In het verleden deden we al bijzondere dingen als 
priksleewedstrijden, vrieskistwedstrijden, etc. Er is nog veel meer te bedenken. 
 

Conclusies: 
 

Er doet zich een unieke kans voor om een omslag te maken. 
Zo'n omslag heeft consequenties en nadelen. 
Er zijn ook veel voordelen. 
De leden van onze ijsvereniging moeten hierover beslissen.  
 

Overwegingen: 
 

Het bestuur van de IJsvereniging Tolbert is, gezien de gegevens, voorstander van het verplaatsen 
van de ijsbaan naar het terrein van de Cazemier Boerderij. 
Het bestuur van de vereniging heeft zich georiënteerd en ziet mogelijkheden (mede door veel 
zelfwerkzaamheid) om binnen de begroting een nieuwe geasfalteerde baan en een nieuw modern 
gebouw neer te zetten. 
Het bestuur kan gebruik maken van de dienstverlening van de Cazemier Boerderij om meer 
rendement te halen uit haar voorzieningen. 
Statutair moet het bestuur een ledenvergadering uitschrijven om besluiten te nemen over deze 
zaken. Door het Coronavirus is dat echter niet mogelijk, vandaar dat we deze zaak op deze manier 
aanpakken. 
 

Eindconclusie en vraag: 
 
Het bestuur van de IJsvereniging Tolbert staat op het standpunt, gelet op alle standpunten en 
overwegingen, dat het wenselijk is om de kans die nu is geboden aan te grijpen en te realiseren. Dat 
betekent dat de oude ijsbaan wordt verkocht aan de projectontwikkelaar en dat er met Fredewalda en de 
Cazemier Boerderij overeenstemming wordt bereikt om een nieuwe ijsbaan te realiseren achter deze 
boerderij met bijbehorende zaken zoals hiervoor benoemd. Daarvoor heeft het bestuur het draagvlak van 
het Dorp Tolbert nodig en vragen wij u om het bestuur mandaat te geven om de zaken te realiseren. 
 
Geeft u het bestuur van de IJsvereniging Tolbert mandaat om door te gaan met de plannen zoals in dit 
schrijven vermeld? 
 

ja  nee  

 
Het bestuur dankt u hartelijk dat u als leden de moeite hebt genomen om te reageren op onze plannen. 
Wij zullen de uitkomst daarvan respecteren en doorgaan in het belang van het Dorp Tolbert. 
Met vriendelijke groet, 
 
IJsvereniging Tolbert, 
Hedde Wierenga, voorzitter. 
info@ijsbaantolbert.nl 
 
Uw gegevens: Lidnummer:   
 
Dit stemformulier in leveren vóór 15 April bij, 
Stembus Poiesz in Tolbert  (blauwe ton) 
 
Of per post: 
R Spriensma, Pastorije 19, 9356 BN Tolbert 


