








Seijst 1993 . - Dl. 23 had over democratiseren. Ter verwezenlijking van het bepaalde inartikel 1 van het reglement, had de vereniging ook altijd veel gelduitgegeven aan werklozen, die aangetrokken werden als baanveger.Aan hen werd in het eerste jaar van het bestaan van de verenigingruim 170 gld. uitbetaald. Het batig saldo over dat jaar bedroeg103,34/2 gld. Door de (K.)N.S.B. werden aan de IJsvereniging Zeist in de loopder jaren een aantal bondswedstrijden om nationale en provincialekampioenschappen toegewezen. De vereniging organiseerde uiter-aard nog meer plaatselijke wedstrijden. Mw. JJ. van Wijngaarden en mw. De Boer-Blaaubocr tijdens de kampioenschap-pen schoonrijden voor dames van de K.N.S.B. op 7 januari 1924 te Zeist (Uit:Het leven/Gemeentearchief Zeist). De heer Blanckenhagen trad in 1922 af als voorzitter. Hij werdopgevolgd door jhr. CA. de Pesters. Na bediuiken door jhr. dePesters, werd hij in

1928 wederom tot voorzitter gekozen. Tot 1938 81











Seijst 1993 . - Dl. 23 onze mening staan wij voor de keuze tussen het in onze gemeente aldan niet hebben van een ijsbaan. Indien het antwoord hierop beves-tigend luidt, dan is naar onze mening onvermijdelijk, dat de gemeentede exploitatie van de ijsbaan op zich neemt.' En het antwoord van degemeenteraad hierop luidde op 8 april d.o.v. bevestigend.Met de Staat der Nederlanden werd in augustus 1974 een huiu-over-eenkomst gesloten voor het bijna drie hectare grote terrein behoren-de tot het landgoed Wulperhorst. Aan het complex moesten allerlei voorzieningen worden getroffen.Om de gewenste waterstand ten behoeve van de ijsbaan te kunnenhandhaven zonder dat er water afvloeide op de omliggende terrei-nen, moest een gedeelte van de kade rondom de ijsbaan wordenopgehoogd. Ook aan het vroegere verenigingsgebouw moesten denodige werkzaamheden worden verricht. In de winter van 1975/76 en van 1978/79 was het mogelijk om

opde ijsbaan aan de Bikkenburgerlaan te schaatsen. ^liHHHHB^^^ - , ^^^x^x '^'n'^'^^hh ^^^^^H De ijsbaan in december 1969 (Gemeentearchief Zeist). Als gevolg van brandstichting door twee zestienjarige jongens gingop 16 maart 1981 het ijsbaangebouw verloren. Door het te loorgaan van het ijsbaangebouw, besloot het bestuur van de Zeister 86




