Archief van de Amsterdamsche IJsclub

Algemene kenmerken
Toegangsnummer: 1107
Periode: 1864 - 1972

Archiefvormer
Amsterdamse IJsclub

Inleiding
Organisatie en taken
De Amsterdamsche IJsclub (A.IJ.C.) werd opgericht op 21 december 1864 en geldt als een van
de oudste ijsclubs van Nederland. Het doel van de vereniging was het organiseren van ’wedstrijden op schaatsen’. In 1951 riep het bestuur een stichting in het leven om in samenwerking
met de A.N.W.B. een kampeercentrum op te richten. Dit initiatief kende jaar na jaar meer
succes, zodat het bestuur liet vaststellen dat ’de ijssport het hoofddoel van de A.IJ.C. moest
blijven’ en dat kamperen er aan ondergeschikt diende te zijn.
Huisvesting
In de beginjaren beschikte de club nog niet over een vaste baan, maar werden er op verschillende locaties in de stad schaatswedstrijden georganiseerd: aan de Amstel bij ’t Kalfje, bij het
Oude Tolhuisgat aan het IJ, op de Buitensingelgracht, de Singelgracht en de Herengracht, in
het Vondelpark en Willemspark. Van 1887 tot 1937 kon de ijsclub een terrein voor een ijsbaan
huren op het Museumplein. Het ging zo goed met de A.IJ.C. dat een clubgebouw en bestuursgebouw aan de Van Baerlestraat op het Museumplein werden opgericht. De opening vond
plaats op 3 januari 1905.
Na 1937 werd het huurcontract echter niet meer verlengd door het gemeentebestuur en moest
de A.IJ.C. verhuizen. De nieuwe locatie was gelegen tussen de Schinkel en de Amstelveenseweg
nabij het Olympisch stadion, aan wat in 1951 het IJsbaanpad ging heten. In 1989 kwam er een
eind aan het erfpachtcontract met de gemeente en sindsdien heeft de A.IJ.C. geen ijsbaan meer.

Archiefvormers
Naast de Amsterdamsche IJsclub bevat bevat dit archief ook archiefstukken van de Amsterdamse Maatschappij tot Exploitatie van Campings B.V.
Uit fiscale en praktische overwegingen werd per 1 oktober 1982 de exploitatie van de camping
in een besloten vennootschap ondergebracht. De aandelen van de Amsterdamse Maatschappij tot Exploitatie van Campings B.V. stonden alle op naam van de Amsterdamsche IJsclub.
Gedurende de periode van 15 maart tot 1 oktober werd het terrein, de opstallen en de installaties tegen een vergoeding ter beschikking aan de vennootschap gesteld. In 1994 werd de
besloten vennootschap weer opgeheven.
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Verantwoording van de aanvullende inventarisatie
De inventarisnummers 1-19 waren in het verleden al beschreven, maar moesten worden uitgesplitst en een scherpere beschrijving krijgen. De huidige aanvulling betreft de nummers 20-125,
voornamelijk (vergader)stukken, fotos, tekeningen en een enkel object
De stukken betreffende de afhandeling van de dagelijkse bedrijfszaken van de camping (inv.nr
62) en die van de ijsclub en camping tezamen (inv.nrs 30-54) zijn zo aangetroffen. Lange
tijd administreerde de A.IJ.C. het eigenlijke ijsclubbedrijf en het kampeerbedrijf afzonderlijk,
maar na een nieuwe wet op de stichtingen per 1 januari 1957 werd de ’Kampeerstichting op
het A.IJ.C.’ opgeheven. Op den duur vond men een gezamenlijke opberging van de zakelijke
stukken van de ijsclub en het kampeerbedrijf per jaar op alfabet van geadresseerde of verzender
waarschijnlijk eenvoudiger of gemakkelijker.
De omvang van het archief bedraagt nu 2 m. Er is 0.02 meter vernietigd.

Inventaris
1 Amsterdamsche IJsclub
1.1 Stukken van algemene aard
1 Notulen van de ledenvergaderingen 1903 - 1972 1 deel
61 Memo’s opgesteld ten behoeve of naar aanleiding van bestuursvergaderingen
1968 - 1973 1 omslag
26 Vergaderstukken van de algemene ledenvergaderingen 1969 - 1993 1 omslag
openbaar vanaf 2024
24 Vergaderstukken van vergaderingen van het bestuur 1969 - 1994 1 pak
openbaar vanaf 2025
28 Jaarverslagen, soms met een financieel jaarverslag, per verenigingsjaar 1980 1993 1 omslag
openbaar vanaf 2024, De jaren 1987-1991 ontbreken.
1.2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
1.2.1 Organisatie en bestuur
4 Reglement van orde voor de commissarissen 1864 ca. 1 stuk
2 Register met opgave van bestuursleden, aantal leden, ontvangsten, uitgaven en aantekeningen betreffende wedstrijden, met achterin statistieken
en schema’s 1864 - 1963 1 deel
3 Statuten, met wijzigingen en koninklijke goedkeuringen 1869 - 1979 1
omslag
109 Foto van het bestuur voor het gebouw van de Voedingstentoonstelling
1887, temidden van de ijsbaan, op het terrein aan het Museumplein 1893
1 stuk
100 Foto van het comite en medewerkers tot hulp aan Belgische vluchtelingen
verzorgd in de gebouwen van de club 1914 1 stuk
108 Foto van een gezelschap [bestuurders en commissarissen] in de grote zaal
van het clubgebouw aan het Museumplein [ter gelegenheid van een bestuursdiner] 1915 ca. 1 stuk
114 Fotoportret van W.M. van Son tot Gellicum, bestuurslid van 1881-1923,
erelid van 1906-1923, met bijlage 1923 ca. 2 stukken
102 Foto van de bestuursleden H.J. Tjaarda, P.C. André de la Porte jr., G.C.B.
Dunlop, J. ter Haar jr., J.J.J. Louët Feisser, A.P. Kempen en A.L. de
Vlaming op het ijs voor het clubgebouw in 1928 1 stuk
91 Lijst van stukken betrekking hebbende op de Amsterdamse IJsclub, onder
berusting van de secretaris 1939 ca. 1 stuk
63 Huishoudelijk reglement 1947 1 stuk
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58 Korte overzichten van de toestand bij de Amsterdamse IJsclub, opgesteld
door R. Feith 1966 - 1968 1 omslag
Dit verslag betreft zowel ijs- als kampeeractiviteiten.
89 Memo betreffende de aanwijzing van H. van Laer tot voorzitter en Van der
Harst tot vice-voorzitter van de Amsterdamsche IJsclub 1967 1 stuk
59 Maandoverzichten omtrent de gang van zaken bij de A.IJ.C. 1968 - 1988
1 pak
120 Kopieen van uitnodigingen aan (ere) leden ten behoeve van het bestuursdiner 1984 - 1993 1 omslag
openbaar vanaf 2024
1.2.2 Jubilea
101 Foto ter gelegenheid van het 25-jarig ambtsjubileum van hoofdopzichter S.
Berghuis, in gezelschap van het voltallige bestuur 1912 1 stuk
29 Gedenkschrift bij het 50-jarig bestaan 1914 1 deel
VB Stukken betreffende het 60-jarig bestaan 1924 3 stukken en 1 deel
8 Menukaart van de feestmaaltijd 1924
7 Gastenboek van de receptie 1924 1 deel
104 Foto van het bestuur op bordes van het clubhuis 1924
23 Gedenkplaat getekend door Bernard van Vlijmen, met handtekeningenlijst
van de aanwezigen 1924
103 Foto ter gelegenheid van het 25-jarig ambtsjubileum van P.J. van Staden
[chef-controleur van het ijsclubterrein] met het bestuur in het clubgebouw
aan het Museumplein 1925 1 stuk
1.2.3 Huisvesting
27 Beschikking betreffende de nummering van het perceel aan de Van Baerlestraat 1904 1 stuk
110 Foto van het bestuur ter gelegenheid van de opening van het nieuwe
clubgebouw aan het Museumplein 1905 1 stuk
15 Stukken betreffende het abonnement bij de gemeentelijke telefoondienst
1908 - 1909 1 omslag
14 Stukken betreffende de herkeuring van de elektrische installatie van het
clubgebouw aan de Van Baerlestraat 1909 2 stukken
112 Foto van het clubgebouw op het Museumplein tegenover het Concertgebouw met op de achtergrond het Stedelijk Museum 1910 ca. 1 stuk
113 Foto van het clubgebouw gelegen voor het Concertgebouw, vanaf het Museumplein 1910 ca. 1 stuk
VB Stukken betreffende de bouw van een nieuw clubhuis, behorend bij de
definitieve vergunning 1937 - 1939 2 omslagen en 3 stukken
78 Ontwerptekeningen in blauwdruk 1937
83 Bouwvergunning 1937 2 stukken
84 Tekening op calquepapier betreffende aan te brengen sintelverharding 1937
ca. 1 stuk
6 Correspondentie met de architecten Kuiler en Drewes 1937 - 1939
79 Ontwerptekening op calquepapier betreffende te plaatsen ornamenten (lichtpunten en stopcontacten) in het clubhuis 1937 ca. 1 stuk
VB Stukken betreffende het plan tot het oprichten van houten uitneembare
bergplaatsen op het terrein van de Amsterdamse IJsclub aan de Amstelveenseweg nabij de Schinkel 1937 - 1938 5 stukken
82 Bouwvergunning 1937 3 stukken
81 Tekeningen in blauwdruk 1938 2 stukken
71 Tekening in lichtdruk van bestaande situatie kleedruimte Amsterdamse
IJsclub 1965 1 stuk
auteursrechtelijk beschermd
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72 Ontwerptekeningen in lichtdruk van het clubgebouw en bijbehorende ruimten
aan het IJsbaanpad 1967 - 1969 1 omslag
auteursrechtelijk beschermd
75 Tekening in lichtdruk ten behoeve van de aansluiting van het clubgebouw
van de Amsterdamsche IJsclub op het aardgasnet 1975 2 stukken
80 Plattegrond behorend bij de aanvraag om een vergunning voor een verblijfsinrichting voor perceel IJsbaanpad 45 1983 1 stuk
auteursrechtelijk beschermd
1.2.4 Terreinen
12 Vergunning tot het plaatsen en vervangen van palen ten behoeve van
verlichting op het sportterrein achter het Rijksmuseum 1906 - 1909 4
stukken
11 Vergunning tot het hebben van een ijsput op het sportterrein achter het
Rijksmuseum 1907 1 stuk
9 Contract ten behoeve van de huur van een terrein op het Museumplein
aan de Van Baerlestraat van de gemeente Amsterdam 1916 1 stuk
10 Contracten betreffende de verhuur van sportvelden door de IJsclub aan
derden 1920 - 1934 1 omslag
13 Bouwvergunning tot het oprichten van een gebouwtje met bestemming
tot bemalingsgebouwtje 1936 1 stuk
125 Vergunning tot het oprichten van zes stalen lichtmasten op het terrein
nabij de Amstelveenseweg 1937 1 stuk
86 Stukken betreffende de in erfpachtneming en gedeeltelijke ontbinding
van het erfpachtrecht op het terrein IJsbaanpad /Jachthavenweg 1936 1972 1 omslag
122 Ontvangen nota’s en garantieverklaringen inzake werkzaamheden aan de
ijsbaan en het clubgebouw 1957 - 1958 1 omslag
77 Ontwerptekening in lichtdruk van de herinrichting van het terrein van
de Amsterdamse IJsclub aan het IJsbaanpad 45 1958 4 stukken
VB Tekeningen in lichtdruk van het clubterrein in verband met grondwerkzaamheden ten behoeve van de aanleg van een ringspoorbaan door
de Dienst der Publieke Werken 1966 - 1967 2 stukken
76 - 1966
20 - 1967
85 Kort verslag van een bespreking met de Dienst Publieke Werken op het
Wibauthuis in verband met werkzaamheden ten zuiden van het terrein
van de club 1967 1 stuk in tweevoud
92 Kopie van uitgegane brief aan de N.V. Nederlandse Spoorwegen inzake
een klacht over het onderhoud van een aangrenzende spoorsloot, met
kladversie 1967 2 stukken
74 Tekeningen in lichtdruk van het gemaal op het terrein van de Amsterdamse IJsclub 1969 - 1970 3 stukken
auteursrechtelijk beschermd
1.2.5 Financiën
56 Kennisgeving van de gemeente Amsterdam betreffende leges voor het
hebben van twee geveluitsprongen aan het clubgebouw aan de Van Baerlestraat 1905 1 stuk
55 Bijlage waarin de gemeente Amsterdamde de hoogte van de gemelde aanlegkosten voor het nieuwe clubgebouw erkent en vaststelt 1905 1 stuk
17 Stukken betreffende de verlenging van de vergunning tot ’verkoop van
sterke drank in het klein’ in de restauratiezaal van het verenigingsgebouw
1906 - 1960 1 omslag
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16 Stukken betreffende het verpachten van de restauratiezaal in het clubgebouw aan de Van Baerlestraat 1909 - 1920 1 omslag
18 Stukken betreffende de regeling met de gemeente Amsterdam inzake het
gaan betalen van belasting op vermakelijkheden 1927 - 1928 2 stukken
90 Ontvangen afwijzing inzake een verzoek van de Amsterdamse IJsclub om
een tabaksvergunning 1937 1 stuk
VB Stukken betreffende afhandeling van dagelijkse bedrijfszaken inzake de ijsclub en de camping, alfabetisch geordend op naam van afzender of geadresseerde 1966 - 2002 25 omslagen
54 - 01/01/1966 - 31/10/1968
30 - 01/11/1968 - 31/12/1970
31 - 01/01/1971 - 31/12/1972
32 - 01/01/1973 - 31/12/1975
33 - 01/01/1976 - 28/02/1978
34 - 01/03/1978 - 31/01/1979
35 - 01/02/1979 - 30/11/1979
36 - 01/12/1979 - 22/10/1980
37 - 23/10/1980 - 31/10/1981
38 - 01/11/1981 - 31/07/1982
39 - 01/08/1982 - 31/12/1982
40 - 01/01/1983 - 30/09/1983
41 - 01/10/1983 - 31/03/1984
42 - 01/04/1984 - 31/03/1985
43 - 01/04/1985 - 31/12/1985
44 - 01/01/1986 - 30/09/1986
45 - 01/10/1986 - 30/06/1987
46 - 01/07/1987 - 31/01/1988
47 - 01/02/1988 - 31/01/1989
openbaar vanaf 2020
48 - 01/02/1989 - 31/03/1990
openbaar vanaf 2021
49 - 01/04/1990 - 31/03/1993
openbaar vanaf 2024
50 - 01/04/1993 - 31/01/1995
openbaar vanaf 2026
51 - 01/02/1995 - 31/12/1996
openbaar vanaf 2027
52 - 01/01/1997 - 28/02/1999
openbaar vanaf 2030
53 - 01/03/1999 - 31/03/2002
openbaar vanaf 2033
60 Stukken opgesteld ten behoeve van de accountant inzake verbetering van
de controle op de ontvangsten van de camping 1968 ca. - 1969 ca. 1
omslag
25 Vergaderstukken van vergaderingen van de Stichting Steunfonds Amsterdamse IJsclub 1990 - 1993 1 omslag
openbaar vanaf 2024
1.2.6 Activiteiten
1.2.6.1 Schaatsen
5 Reglement voor het ringrijden op schaatsen voor paren 1864 ca. 1 stuk
115 Bijvoegsel van ’De Amsterdammer’, met tekeningen van de ’mannen van
het vak’ gemaakt op de baan van de Amsterdamse IJsclub 1887 1 stuk in
tweevoud
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105 Foto van vegers en politie op de ijsbaan op het Museumplein 1890 ca. 1
stuk
22 Tekening van de presentielijst van de maaltijd ter gelegenheid van de wedstrijden om het Meesterschap van Europa, uitgeschreven door de Nederlandse Schaatsenrijdersbond op de banen der Amsterdamse IJsclub op 12
en 13 januari 1897, getekend door. . . 1897 1 stuk
De maaltijd werd gehouden in het American Hotel op 13 januari 1897.
19 Blanco jureringsboeken te gebruiken voor het schoonrijden door heer,
dame of paren 1900 ca. 3 delen
107 Foto van A. van Kolm van toeschouwers op de ijsbaan op het Museumplein
1900 1 stuk
118 Krantenknipsel betreffende het kostuumfeest op de schaats op 9 februari
1907 1 stuk
117 Foto van schaatsers met een schaatsstoel op de ijsbaan op het Museumplein 1907 ca. 1 stuk
116 Foto van schaatsende mannen op het ijs op het Museumplein 1907 ca. 1
stuk
21 Collage van vijf foto’s van ijsplezier, ondermeer op de ijsbaan op het Museumplein 1908 ca. 1 stuk
98 Foto van schaatsers op dooiend ijs op het Museumplein 1909 1 stuk
99 Foto van tennisbanen in de zomer en een ijsbaan in de winter op het
Museumplein, beide met hetzelfde zicht op het Rijksmuseum 1909 ca. 1917 2 stukken
96 Foto’s van ijspret in de winter van 1912 op de ijsbaan op het Museumplein
1912 4 stukken
111 Foto’s van prijsuitreiking door bestuurslid J. ter Haar na de wedstrijd
hardrijden voor dochters van leden 1914 2 stukken
94 Foto’s van wedstrijden in de winter 1916-1917 in het hardrijden voor zoons
en dochters en pupillen van herenleden 1917 ca. 4 stukken
95 Foto’s van ijspret in de winter 1916-1917 op de ijsbaan op het Museumplein
1917 ca. 4 stukken
97 Foto’s van de wedstrijd hardrijden voor Friese paren in oud-Friese klederdracht op het Museumplein 1917 ca. 1 omslag
106 Foto’s van staande groepen mensen op de ijsbaan in de winter 1916-1917
op het Museumplein 1917 ca. 4 stukken
1.2.6.2 Kamperen
57 Jaarverslagen van de Kampeerstichting op de A.IJ.C., later Commissie
voor het Kampeercentrum op het terrein van de A.IJ.C. 1951 - 1959 1
omslag
93 Prentbriefkaarten van het clubgebouw en het kampeerterrein aan het IJsbaanpad 45 1951 ca. - 1971 ca. 2 stukken
auteursrechtelijk beschermd
62 Stukken betreffende afhandeling van dagelijkse bedrijfszaken inzake de
camping, alfabetisch geordend op naam van afzender of geadresseerde 1955
- 1968 1 pak
67 Circulaires gebruikt voor de dagelijkse gang van zaken op de camping 1960
ca. - 1970 ca. 1 omslag
73 Tekeningen in lichtdruk van de kampwinkel van de Amsterdamse IJsclub
1964 - 1972 1 omslag
auteursrechtelijk beschermd
87 Stukken betreffende de jaarlijkse kampeervergunning 1966 - 1972 1 omslag
121 Stukken betreffende onderhoudscontracten op kampeergebied 1967 ca. 1972 2 stukken
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88 Stukken betreffende het verpachten van de kampeerwinkel 1967 - 1988 1
omslag
64 Ontwerptekening op calquepapier betreffende een extra inrit naar de kampwinkel op het Amsterdamse IJsclubterrein 1974 1 stuk
68 Onderzoekrapport van Grontmij naar het permanent inrichten van het
westelijk terreingedeelte als camping, in opdracht van het bestuur van de
Amsterdamse IJsclub 1986 1 stuk
2 Amsterdamse Maatschappij tot Exploitatie van Campings B.V.
66 Stichtingsakte van de Amsterdamse Maatschappij tot Exploitatie van Campings
B.V., met register van aandeelhouders 1983 2 stukken
70 Financiële verslagen goedgekeurd door de algemene vergadering van aandeelhouders van de Amsterdamse Maatschappij tot Exploitatie van Campings B.V. 1983 1993 1 omslag
openbaar vanaf 2024
65 Vergaderstukken van de algemene vergadering van aandeelhouders van de Amsterdamse Maatschappij tot Exploitatie van Campings B.V. 1984 - 1993 1 omslag
openbaar vanaf 2024, De AMEC werd op 2 augustus 1983 opgericht.
69 Stukken betreffende de liquidatie van de Amsterdamse Maatschappij tot Exploitatie
van Campings B.V. 1994 2 stukken
openbaar vanaf 2025
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