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Notulen Algemene ledenvergadering d.d. 26 maart 2019
Aanwezig: zie presentielijst
Af bericht: Jan Drijver
1.

Opening
De voorzitter heet allen welkom en opent de vergadering, 25 leden zijn aanwezig.

2.

Notulen algemene ledenvergadering d.d. 6 juni 2018:
Jan heeft een protocol gemaakt voor de kascommissie. Kan volgend jaar
gebruikt worden. Het was helaas voor dit jaar te kort maar nu dus voor
elkaar.
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

3.

Mededelingen
RABO Clubkas campagne
Volgend jaar ook vermelden op flyer voor de voorjaarsmarkt.
17 mei organiseren we een feestje voor de medewerkers en daar willen we
ook graag aandacht besteden aan de toekomst visie.

4.

Jaarverslag
Het jaarverslag over het boekjaar 2017 wordt door de secretaris voor gelezen.
Hij krijgt compliment voor het in elkaar zetten van het verslag.

5.

Financieel overzicht 2018 en begroting 2019
De penningmeester geeft een overzicht plus een toelichting op onze financiën
middels de jaarrekening. Met dank aan Nico.

6.

Verslag Kascommissie
De kascommissie, bestaande uit Willem Gravemaker en Frank de Koning,
heeft de boeken gecontroleerd en geeft aan dat ze voldoen aan de eisen en
stelt de ledenvergadering voor om de penningmeester decharge te verlenen
en te bedanken voor het gevoerde beleid. Dit wordt overgenomen door de
aanwezige leden. Willem treed af en Frank blijft staan, Piet Koster (was
reserve) schuift door en Koen Kortekaas meld zich als reserve.

7.

Verslag Jeugdschaatsen, kalenderjaar 2018
Namens de jeugdcommissie leest Elma Bobeldijk het verslag voor. Verslag is
opgenomen in het archief van de ijsclub en eventueel opvraagbaar bij de
secretaris.

8.

Verslag volwassenenschaatsen kalenderjaar 2018
Kees Jan leest namens de coördinatiegroep volwassenenschaatsen, een kort
verslag voor. Verslag is opgenomen in het archief van de ijsclub en eventueel
opvraagbaar bij de secretaris.
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9.

Voorjaarsmarkt 2019
Bart en Koen geven een korte toelichting op de voorjaarsmarkt van 13 april.
Graag in de week van 1 april de flyers uitdelen in de wijken.
Er zijn nog wel wat vrijwilligers nodig dus graag melden. Er komen 11 kramen
plus de afstand bestuurde bootjes.

10.

Bestuursverkiezing
Periodiek aftredend zijn dit jaar: Nico Ploeg en Henk Hemmes. De voorzitter
stelt voor om beide andere aftredende bestuursleden opnieuw te benoemen.
Het voorstel wordt door de aanwezige leden overgenomen.

11.

Vacature: Subsidioloog gezocht
Een subsidioloog hebben we nodig om het bestuur te helpen met het binnen
halen van subsidies voor o.a. het plaatsen van de zonnepanelen, vervangen
van de schijnwerpers op de baan, onderhoud/vervangen gebouw enz.
Er heeft zich nu nog niemand aan gemeld maar dat komt misschien nog.
Er is iemand die op dit moment iemand in het dorp die (Gert Kreijne(?)) voor
de Geijst in de weer is. Mogelijk kan hij ook voor ons aan de gang.

12.

Rondvraag
Piet Schuit: De groenploeg bestaat nu uit 5 gepensioneerden die op de
maandagochtend aan de gang zijn. Vanaf 6 mei wordt er ook gestart op de
maandagavond. Er is een idee om de kant aan de fietspad kant aan te pakken
maar daarvoor moeten we eerst contact leggen met de gemeente.
Piet wil ook graag een app-groep. Etienne neemt dit op zich.
Elma Bobeldijk: de telefoon is afgeschaft in de kantine waar kan gebeld
worden, hiervoor gebruiken we het nummer van Kees Jan.
Harry: voorstel om een schaatsbeurs te organiseren, iedereen kan voor een
vast bedrag zijn schaatsen inleveren en daarna kunnen ze ruilen. Mogelijk is
het te combineren met de start bijeenkomst voor de jeugd. Goed idee, we
pakken het op.
De aanloop voor de machtiging was dit jaar maar dit jaar was het niet
duidelijk. Volgens jaar moet hij duidelijker voor donateur en leden. Ook de
eenmalig machtiging ontbreekt. Pakken we op.
Sponsorborden heeft te lang geduurd. Moet sneller. De sponsor commissie
pakt dit op.
Kees Jan: er liggen nogal wat klussen voor het onderhoud en wat verhuur
evenementen. We krijgen een voorstel voor een klussendag.

13.

Sluiting
Om 21.45 sluit de voorzitter de vergadering en gaan we nog even door met
napraten onder het genot van een hapje en een drankje.
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