Jaarverslag 2014 Stichting de IJsvogel

Januari
Het begin van een nieuw jaar. Waar we beginnen met de evaluatie van de kerstmarkt. Ook
de nieuwe jaarplanner voor het jaar 2015 maken we compleet zodat alle
evenementen/activiteiten op een rijtje staan. Teun van Beek treedt toe als voorzitter van
Stichting de IJsvogel. De oude voorzitter Henk Noome neemt in de vergadering afscheid.

Februari
In deze maand zit Teun van Beek zijn eerste vergadering voor als voorzitter van Stichting de
IJsvogel, ook Jeroen Vollebregt treedt toe als algemeen bestuurslid.
We beginnen deze maand met de voorbereiding voor het paaseieren zoeken en de
koningsdag die al snel voor de deur staan. Dit jaar werd het paaseieren zoeken op een
nieuwe locatie gehouden, dit in het `t Noaberpark in Biddinghuizen.
De eerste besprekingen met de Scouting en de Meerpaal voor het Huttenfeest zijn ook
begonnen deze maand. Ook de laatste voorbereidingen voor NL-doet worden getroffen.

Maart
22 Maart was het dan zover, NL-doet. Met ruim 50 vrijwilligers wordt er in samenwerking
met Dorpsbelangen heel veel werk verzet op 1 dag. Zo zijn bij de loods van IJsvogel de
opslag- en kaartverkoopcontainers geschilderd en is samen met Dorpsbelangen het
wandelpad rondom Biddinghuizen weer flink opgeknapt.
De laatste voorbereidingen voor het paaseieren zoeken op 21 april en het koningsweekend
van 25-27 April worden getroffen. We beginnen met de voorbereidingen voor de Juni
feestweek die plaats zal vinden van 10 – 14 Juni.

April
Deze maand bespreken we even kort hoe NL-doet verlopen is, maar hierna gaan we door
met de laatste puntjes voor het paaseieren zoeken en het koningsfeest.
Het paaseieren zoeken werd dit jaar op een nieuwe locatie gehouden. De paaseieren
werden dit jaar in `T Noaberpark verstopt en hier kwamen erg veel kinderen op af. Met de
hulp van enkele verkeersregelaars verliep de oversteek veilig en verliep dit evenementen erg
goed. Enkele dagen later was het zover, het koningsweekend stond voor de deur.
Voor dit weekend hebben we een grote tent geregeld en was het drie dagen feest.
Vrijdag 25 april verzorgd AH Jan Schuurhuis een 50+ ontbijt in de feesttent, s`Avonds was er
een buffet voor alle sponsors van Stichting de IJsvogel. Helaas kwamen hier niet veel
sponsors naar toe wat erg jammer was, in de toekomst gaan we kijken hoe we dit anders
kunnen aanpakken.
Na het buffet was het tijd om de tent om te bouwen tot een grote feestzaal want s`avonds
stond de cover band RIO op de planken. Hier kwam ook niet het gehoopte aantal bezoekers
op af, ook hiermee gaan we in 2015 aan de slag zodat dit niet nogmaals voorkomt.
Zaterdag 26 april was het koningsdag. De dag werd traditioneel gestart op het plein door
Burgemeester Aad de Jonge die samen met een afvaardiging van de Scouting de vlaggen
hees en het startsein gaf voor de versierde fietsen optocht. De gehele dag was er vrijmarkt
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door het winkelcentrum. Ook was er in de feesttent de gelegenheid om een bakje
koffie/thee/flevosap te drinken. Over de dag verdeeld werd er een zeskamp en het
traditionele eierengooien georganiseerd in samenwerking met de buurvrouwen.
Zondag 27 april organiseerde de WIBB een interreligieuze viering. Deze viering werd goed
bezocht en er waren veel positieve reacties. Toen de viering afgelopen was werd de tent
leeg gehaald en de dagen erna afgebroken en opgeruimd.

Mei
We beginnen deze maand met de evaluatie van het paaseieren zoeken en het
koningsweekend. Deze zijn allebei goed verlopen en we hebben geen rare of gekke dingen
gehad. We zetten deze maand ook de laatste punten aan de juni feestweek want deze staat
bijna voor de deur. Omdat er nog veel evenementen op de agenda staan gaan we snel door
en beginnen we met de voorbereidingen voor het stamppottenbuffet op 4 Oktober en de
kerstmarkt op 19 December. In het verleden is de relatie tussen de winkeliersvereniging
(bestaat inmiddels niet meer) en Stichting de IJsvogel een beetje uit de hand gelopen.
Omdat we een nieuw bestuur en nieuwe winkeliers hebben en weer een kerstmarkt willen
organiseren samen met de winkeliers gaan we een gesprek aan met alle winkeliers met als
doel samen een kerstmarkt organiseren.

Juni
Toen was het alweer Juni, de maand waarin de junifeestweek gehouden werd maar ook de
maand waarin het WK van start ging, en de wedstrijden van het Nederlands elftal
uitgezonden werden in de Sambatata.
Tijdens de junifeestweek werden verschillen activiteiten georganiseerd.
Van dinsdag 10 tot en met vrijdag 13 juni werd de wandelvierdaagse georganiseerd. In
samenwerking met Liesbeth van der Streek kon ook deze editie met een goed einde worden
afgesloten. Dan was er van 10 tot en met 14 juni nog een kleine kermis, tja het was niet veel
maar uiteindelijk stond er nog wel een kermis in Biddinghuizen, Wie had dat gedacht?
Zaterdag 14 Juni was er door het centrum een braderie georganiseerd in samenwerking met
Braderie organisator Apeldoorn2000. Op het evenementen terrein vond weer een editie van
de kofferbakmarkt plaatst. Hier konden mensen vanuit hun kofferbak spulletje verkopen.
Tijdens de feestweek werd ook de eerste wedstrijd in de Sambatata gespeeld. Ook dit jaar
werd de aardappelloods van Schaap Holland verbouwd tot een heuse voetbal arena. Het WK
duurt van 12 juni tot 13 Juli. Verder zijn we druk bezig geweest met de voorbereidingen voor
het Huttenfeest en het Stamppottenbuffet.

Juli
In de laatste weken voor de vakantie houden we ons bezig met de evaluatie van de
junifeestweek. Ook komt het stamppottenbuffet en het Huttenfeest dichterbij.
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Voor het Huttenfeest worden de laatste voorbereidingen getroffen en in het einde van de
vakantie zal het Huttenfeest plaats vinden van 4 tot en met 6 Augustus.
Esther van Beekhoven heeft aangegeven dat zij per direct wil stoppen met het werk voor
Stichting de IJsvogel, dit heeft zij besloten omdat zij erg veel zorgen aan haar hoofd heeft
wat betreft haar gezondheid. Door het per direct stoppen is het noodzakelijk dat haar taken
als secretaris (tijdelijk) overgenomen worden. Na het een en ander besproken te hebben
word besloten dat Dennis van der Jagt de taken van Esther (in eerste instantie tijdelijk)
overneemt. Er word gekeken naar een definitieve oplossing, door de vakantie die voor de
deur staat word hier na de vakantie over gesproken.

Augustus
Van 4 - 6 Augustus werd het Huttenfeest georganiseerd, Het huttenfeest vond ook dit jaar
weer plaatst op het terrein van de Scouting. Er was ook dit jaar plaats voor 50 kinderen, de
inschrijvingen verliepen voorspoedig en al gouw moesten we al kinderen op de wachtlijst
plaatsen. We hebben veel positieve reacties in ontvangst mogen nemen en er is zeker animo
voor volgend jaar. In 2015 willen we kijken of we naar een andere locatie (mogelijk het
evenementen terrein) toe kunnen waar we meer kinderen een plaats kunnen bieden. Dit
gaan we in 2015 eens verder uitzoeken. De laatste voorbereidingen voor het oktoberfeest
zijn in volle gang, maar we zijn ook druk bezig met sinterklaas en de kerstmarkt.
Tijdens de vergadering voor de vakantie word er gesproken over het opvolgen van het
secretariaat. Dennis heeft in juli aangegeven het secretariaat tijdelijk over te willen nemen.
Na een aantal goede gesprekken heeft hij besloten dit wel definitief te willen doen.
De overige bestuursleden zijn het hier mee eens en de papieren worden geregeld met de
Kamer van Koophandel.
Door de slechte toestand van de opslag loods, gaan we eens kijken of we dit kunnen en
mogen verbouwen.

September
Deze maand heeft Frank aangegeven per direct te moeten stoppen, dit heeft Frank moeten
beslissen omdat hij problemen met zijn gezondheid kreeg. Frank wil echter wel graag
vrijwilliger blijven maar een bestuursfunctie word te veel.
Ook Karin heeft aangegeven dat zij per 1 Januari 2015 wil stoppen als bestuurlid. Karin heeft
het erg druk op haar werk en met andere bezigheden. Karin denkt er wel over na om de
Sinterklaas intocht nog wel mee te helpen met organiseren.
Deze maand hebben we geen evenementen maar we zijn wel druk bezig met de laatste
voorbereidingen voor het stamppottenbuffet. Ook de sinterklaas intocht en de kerstmarkt
houdt ons bezig.
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Oktober
Zaterdag 4 oktober was het dan zover het stamppottenbuffet. Het buffet werd gehouden in
het Koetshuis in Biddinghuizen. Na het stamppottenbuffet kijken we kort terug op het buffet
en gaan snel weer door met de voorbereidingen voor de sinterklaas intocht en de
kerstmarkt.
Door de wisseling van verschillende bestuursleden maken we een nieuwe takenlijst, ook
verbinden 2 of 3 personen aan een evenement. Zij gaan dit evenement met behulp van de
overige bestuursleden uitwerken en organiseren. Hiermee maken we gelijk een begin aan de
jaarplanner voor 2015.
Omdat de bezoekers aantalen tijdens de feestavond van het koningsweekend niet hoog
waren willen we in 2015 iets heel anders proberen. Er zijn ideeën over een heel nieuw
evenement een soort festival. De ideeën worden uitgewerkt en we gaan er mee aan de slag.

November
Begin deze maand heeft Stichting de IJsvogel met de winkeliers om de tafel gezeten, dit voor
een nieuwe samenwerking, dit word voortgezet.
Op zaterdag 15 november zetten Sinterklaas met zijn pieten voet aan wal in Biddinghuizen.
Na een gezellige intocht zijn de Sint en zijn pieten op verschillende bezoeken geweest en
hebben 3 dagen speelgoed ingezameld in het speciaal ingerichte pietenhuis.
Na het vertrek van de Sint hebben we de intocht even kort geëvalueerd, de evaluatie met de
WIKA (sinterklaas organisatie) volgt in Januari.
De laatste voorbereidingen voor de kerstmarkt worden gedaan en we maken een start met
de sponsoring voor 2015.

December
De laatste maand van het jaar 2014 beginnen we met het plaatsen van 2 mooie kerstbomen
in het centrum. Hierna volgt de kerstmarkt. Deze werd gehouden door het centrum van
Biddinghuizen, In samenwerking met alle winkeliers.
De evaluatie over de kerstmarkt houden we in Januari 2015.
We zetten het zoeken naar een sponsorcommissie voort, en zijn ook druk met de
voorbereidingen voor het festival.

Terug kijkend over afgelopen jaar kunnen we trots zijn op de evenementen, prestaties en
inzet die we neer gezet hebben met ze alle, van onze fouten kunnen we leren en in 2015 er
een nog beter jaar van maken met ook weer een hoop leuke activiteiten op de agenda.
Dit alles was natuurlijk niet mogelijk zonder de hulp van alle sponsors en vrijwilligers.
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