Secretariaat:
e-mail:
web:
KvK:
Bankrelatie:

Appelgaarde 65
2771 PM Boskoop
info@ijsclubotweg.nl
www.ijsclubotweg.nl
28097577
NL35RABO0309809568

Concept notulen - Algemene Ledenvergadering 2017
9 mei 2017, Clubhuis Paddegat 1, aanvang 20.15 uur
Aanwezigheid. Er zijn 7 bestuursleden en 21 overige leden aanwezig (zie hiervoor het
presentieboek). De voorzitter van deze algemene ledenvergadering is Jeroen van der Vliet,
notulist is Thon Verbakel. Rien de Wit maakt enkele foto’s welke in dit verslag zijn verwerkt,
waarvoor dank.

Foto: Het bestuur van IJsclub Otweg 20162017, v.l.n.r. het uittredende bestuurslid
Nick van Bemmel, daarnaast Nico van
Harskamp, secretaris Thon Verbakel, Nel
Willer, voorzitter Jeroen van der Vliet
penningmeester Pieter Westgeest en tot
slot vicevoorzitter Hans Vergeer.

Opening. Jeroen van der Vliet heet iedereen zeer hartelijk welkom op deze jaarvergadering.
Een jaar waarin we wel acht ijsdagen met elkaar beleefden, inclusief ‘SuperSunday’ op 22
januari 2017. Zoveel gezelligheid en mensen op de baan, daar doen we het nu voor.
Samen met de ijsmakers hebben we ook veel kunnen leren over hoe onze baan gedijt, dit
komt ons een volgende keer weer ten goede. Zonder iemand dan ook tekort te doen: alle
vrijwilligers bedankt voor jullie geweldige inzet tijdens deze mooie januarimaand!
Het schaatsen op de kunstijsbanen daarentegen heeft het moeilijk, een daling van gemiddeld
10% van de trainingsabonnementen in ons gewest. Als IJsclub Otweg koesteren wij daarom
onze activiteiten die we met elkaar organiseren, waardoor onze club flink in beweging blijft!
Ingekomen stukken en afmeldingen. Er zijn geen aanvullende stukken ontvangen.
Verhinderingen zijn ontvangen van Theo Zijlstra, Bauke Cok, Stef en Gerda Boersen.
Notulen jaarvergadering 10 mei 2016. De concept notulen zijn in het clubblad editie
voorjaar 2017 opgenomen. Er zijn geen inhoudelijke opmerkingen over het verslag, zodat
deze, met dank aan de notulist, ongewijzigd worden goedgekeurd.
Jaarverslag secretaris. Thon Verbakel meldt dat het afgelopen jaar weer diverse
vergaderingen hebben plaatsgevonden door bestuur, jeugdcommissie en trainers en soms in
samenwerkingsverbanden.
Het bestuur en commissies blijven gelukkig goed bezet, Vrijwilligersbeleid, inzet en
samenhang in onze communicatiemiddelen, het zijn mooie stappen die we nu weer maken.
Tot slot richt de secretaris een woord van dank aan Nick van Bemmel. Na vijftien jaren dienst
als bestuurslid afscheid nemend, maar hopelijk nog veel te zien tijdens natuurijsperioden.
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Jaarverslag penningmeester. Pieter Westgeest geeft aan dat er afgelopen seizoen een
mooi resultaat van bijna € 12.000 is behaald. Dit resultaat, ruim boven de begroting is tot
stand gekomen door de drukte op onze accommodatie tijdens de natuurijsdagen begin 2017.
Het resultaat 2016-2017 zal ten gunste van de algemene reserve worden geboekt. Komend
jaar zullen er naar verwachting middelen moeten worden gereserveerd op basis van een op
te stellen meerjaren-onderhoudsplan. De reserves van zowel de vereniging als Stichting
Otweg zullen hierin op voldoende niveau moeten worden gebracht.
Projectmatig is er voor € 5.500 aan helmen aangeschaft, mede mogelijk gemaakt door een
drietal plaatselijke fondsen. Door aanvullende verhuur en verkoop zijn deze helmen
nagenoeg kostenneutraal aangeschaft.
Samengevat kunnen we gerust spreken van een gezonde financiële situatie van onze
vereniging. Pieter dankt ook Cor Witteman voor zijn steun bij het tot stand komen van de
jaarcijfers.
Verslag kascontrolecommissie. Deze commissie bestond dit jaar uit Kitty van de Velde en
Eefje Capello. Kitty geeft de complimenten voor het gevoerde financiële beleid en meldt dat
er bij de steekproeven geen onregelmatigheden in de financiële administratie zijn
aangetroffen. Hiermee worden de
jaarcijfers goedgekeurd en aan
penningmeester en bestuur wordt
decharge verleend voor het
gevoerde financiële beleid.
Jeroen van der Vliet bedankt Eefje
en Kitty (uittredend) voor de
controles. Als nieuw lid van de
kascontrolecommissie wordt André
Stolwijk benoemd.
De begroting. De begroting voor het komend seizoen 2017-2018 voorziet een bescheiden
positief resultaat. We kunnen er nu eenmaal niet vanuit gaan dat we zomaar weer een
natuurijsperiode zullen hebben. Hierdoor, en gezien het nog beschikbare banksaldo, stelt de
penningmeester voor de contributie voor de leden gelijk te houden. Dit voorstel vindt
instemming.
Wel geeft Pieter Westgeest aan dat het ledenaantal de afgelopen seizoenen gestaag daalt
van ooit 2.000 naar nu 1.780, een aandachtspunt!
Verslag jeugdcommissie. Bernadet Beukenkamp doet namens de jeugdcommissie verslag
over het afgelopen seizoen. Op de Zoetermeerse Silverdome schaatsten veertig
enthousiaste pupillen en op De Uithof in den Haag tien junioren. Het trainersgilde bleef goed
op peil en daardoor konden goede trainingen gegeven worden.
Een flink aantal Otwegleden deed mee aan de Ronde- en Drempelwedstrijden en sleepten
medailles in de wacht.
Ook werden weer leuke evenementen georganiseerd zoals clubkampioenschappen,
Sinterklaasviering, Oliebollenmarathon, Otweg-Stempeltocht en de Mini-Elfstedentocht.
Hoogtepunt was de training op onze eigen combibaan tijdens de natuurijsperiode in januari.
Het Inline-skate seizoen is ook dit jaar al in april gestart, op de maandagavond is het een
gezellige drukte op onze baan. Ook fietsen deze zomerperiode enkele jeugdleden in de
groep samen met De Gouwe Streek.
De InfoGroen jeugdbokalen werden gewonnen door Maxime Takken en Sietse Radder.
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Verslag onderhoudscommissie. Nico van Harskamp meldt dat er dit jaar geen grote
onderhoudswerkzaamheden zijn gepleegd. Er zijn kussens langs de baan aangebracht,
waardoor de baan nog veiliger is geworden. Tevens was er een waterleiding gerepareerd,
deze was geknakt waardoor de wateraanvoer naar de binnenbaan stokte.
In de bestuurskamer staat een mooie nieuwe kast voor de verhuur van schaatsen; Wim
Schrama en Ton Snabel dank hiervoor, nu kunnen we de om niet gekregen schaatsen van
de Fa. Koetsier keurig opbergen.
Aad den Hollander verdient een applaus voor zijn kunstwerk gemaakt uit wel 100 paar oude
schaatsen! Het heeft nu een mooie plek gekregen op de hoek van het parkeerterrein.
Ontspanningscommissie. Nico doet namens zijn vrouw Roeli van Harskamp het verslag
van de kaartcompetitie. Er waren zeven kaartavonden met als slot het eierklaverjassen. Het
aantal deelnemers was wisselend per avond, tussen de acht en de twintig. De winnaar dit
jaar is Wida van der Bas, zij won zelfs voor de vijfde keer en mag de beker nu houden. Bij de
KCS-avond was onze club de winnaar van de beker, deze toont Nico aan de vergadering.
Trainingsgroepen/ technische commissie. De voorzitter dankt Hans van Gemeren voor
zijn inzet als trainer op de maandagavond, aan een enthousiaste groep schaatsers.
Op de woensdagavond wordt door bijna dertig Otweg leden getraind. Martin van Harskamp
geeft aan dat dit met groot enthousiasme gebeurd en steeds vooruitgang wordt geboekt.
Samen met Margreet Merbis en Thomas Roeling wordt een gevarieerd trainingsprogramma
aangeboden. Ook komend seizoen willen zij er samen weer een leuk seizoen van maken.
Een clubkampioenschap voor senioren is er nog niet van gekomen, de belangstelling
hiervoor is matig.
Ton Snabel geeft ook namens Dick Vergeer en Dirk-Jan Verhoef voor de vrijdagavond nog
aan dat met een wat kleinere groep wordt geschaatst, nog steeds in goede samenwerking
met De Gouwe Streek.
Tot slot een woord van dank door de voorzitter aan alle trainers, hij biedt namens de
vereniging allen een setje SkateCovers aan.
Publiciteit. Jeroen van der Vliet meldt dat we veel reacties hebben gekregen op het clubblad
van voorjaar 2017, een compliment voor de redactieleden!
De mooie stukjes in kranten met prestaties van onze schaatsers en aandacht tijdens
natuurijsperiode, foto’s en interacties via social media (naast Twitter, Facebook, nu ook
Instagram) en de up-to-date website, maakten dat onze IJsclub zich goed heeft kunnen
profileren in Boskoop en omstreken.
Bestuursverkiezing. Aftredend en niet herkiesbaar is Nick van Bemmel. Jeroen dankt hem
voor zijn inzet in het bestuur en overhandigd hem een bloemetje en cadeaubon. Hopende dat
Nick tijdens een natuurijsperiode weer present is als kassier, inkoper of ijsverzorger.
In zijn dankwoord memoreert Nick zijn
herinneringen aan de IJsclub met potkachel
en de ouderwetse sfeer op de baan.
Altijd trots geweest op de vereniging, ook als
reclamebordsponsor van het eerste uur.
Ook bedankt Jeroen, Nico van Harskamp,
want dit jaar is hij vijfendertig jaar bestuurslid!
Foto: Jeroen van der Vliet dankt Nick van Bemmel en
Nico van Harskamp kijkt instemmend toe.
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Aftredend en herkiesbaar zijn Jeroen van der Vliet, Hans Vergeer en Thon Verbakel. Jeroen
en Hans voor drie jaar en Thon voor twee jaar in verband met spreiding termijnen van het
dagelijks bestuur. Dit alles onder goedkeurend applaus van de aanwezigen.
Het bestuur stelt verder voor om Bernadet Beukenkamp als bestuurslid vrijwilligerszaken te
benoemen, dit voorstel wordt met een applaus aangenomen. Ook een applaus voor de
toetreding als nieuw bestuurslid van Martin van Harskamp. Hij zal zich met onderhoudszaken
gaan bezighouden, o.a. het opstellen van het meerjaren-onderhoudsplan.
Blijk van waardering. De voorzitter dankt in het bijzonder Ans Verkleij, een stille kracht
binnen onze vereniging. Ans, niet aanwezig, heeft wel dank uitgesproken voor het mooie
boeket wat het bestuur haar stuurde.
Ook Jannie Kuystermans voor haar vele werk in en rond het clubhuis, Aad den Hollander als
‘bewaker’ van ons terrein en trainer Hajo Houtzager voor het behalen van zijn SL-2 diploma,
ontvangen allen een mooie bos bloemen.

Foto: Vrijwilligers in het zonnetje, v.l.n.r. Eefje Capello (namens Hajo Houtzager), Jeroen van der Vliet, Janny
Kuystermans, Kitty van der Velde en Aad den Hollander.

Rondvraag. Er zijn geen vragen bij de aanwezigen.
Afsluiting. De voorzitter sluit om 21.30 uur de vergadering en dankt iedereen voor de steun
en inbreng tijdens deze vergadering. Hans Vergeer heeft een presentatie gemaakt van foto’s
van activiteiten van het afgelopen seizoen, deze PowerPoint wordt getoond.
Aansluitend maken veel aanwezigen gebruik van de gelegenheid om even bij te praten onder
het genot van een hapje en drankje.
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