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Concept notulen - Algemene Ledenvergadering 2018
5 juni 2018, Clubhuis Paddegat 1, aanvang 20.00 uur
Aanwezigheid. Er zijn 8 bestuursleden en 22 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 ook dit jaar weer enkele foto’s welke in dit
verslag zijn verwerkt, waarvoor onze dank.
Opening. Jeroen van der Vliet heet iedereen hartelijk welkom op deze jaarvergadering. Hans
Vergeer start eerst een presentatie met een sfeerimpressie van afgelopen winterseizoen.
Een prachtige winter, met een mooie periode natuurijs op onze combibaan. 150 nieuwe
leden, 7.000 bezoekers, de media-aandacht, een vloggende ijsmeester, het kon niet op.
Daarom dank aan alle vrijwilligers die dit mogelijk maken!
Ook bestuurlijk is er veel gedaan; meerjaren onderhoudsplan, privacy protocol, clubblad in
een nieuw jasje, mooie financiële cijfers, een actieve jeugdcommissie, etc.
Toch ook een kanttekening. Er is landelijk en ook bij IJsclub Otweg, een daling van het aantal
jeugdleden te zien. We zullen er alles aan blijven doen om jeugd te laten kennis maken met
onze sport en club. We doen ook een beroep op ouders; een drietal ouders hebben onlangs
een jurycursus gevolgd, anderen zijn gevraagd voor de jeugdcommissie. Alleen samen
kunnen we zo de jeugdactiviteiten draaiende houden!
Ingekomen stukken en afmeldingen. Er zijn geen aanvullende stukken en ook geen
verhinderingen ontvangen.
Notulen jaarvergadering 9 mei 2017. De concept notulen zijn dit keer niet in het clubblad
opgenomen, zo stelt mevrouw Minarzik-Schoorel vast. De secretaris antwoordt dat de
concept notulen sinds eind mei 2017 gepubliceerd staan op onze website en te veel plek in
het clubblad zouden innemen. Tevens zijn de notulen een half uur voor deze ALV op papier
beschikbaar. Er zijn geen inhoudelijke opmerkingen over het verslag, zodat deze, met dank
aan de notulist, ongewijzigd worden goedgekeurd.
Jaarverslag secretaris. Thon Verbakel meldt dat er het afgelopen jaar weer diverse
vergaderingen hebben plaatsgevonden door bestuur en commissies. Over alle zaken rondom
de club, onze vrijwilligers, accommodatie en activiteiten. De sfeer tijdens deze vergaderingen
is altijd goed, zeker niet onbelangrijk bij vrijwilligerswerk!
Qua projecten is het draaiboek natuurijs geactualiseerd, er is een handboek websitebeheer
geschreven, alsmede een procesbeschrijving financiën gemaakt. Dit alles in samenwerking
met diverse functionarissen met als doel kennis delen en vastleggen voor ons nageslacht.
Medio juni 2018 zal ons privacy protocol in het bestuur ter goedkeuring voorliggen.
De secretaris bedankt tot slot Nel Willer voor de goede en soepele samenwerking gedurende
de afgelopen jaren! In het bestuur, bij het jeugdschaatsen, maar ook met het gezamenlijk
beheer van de IJsclub Otweg website.
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Jaarverslag penningmeester. Pieter Westgeest geeft aan dat er in afgelopen seizoen een
mooi brutoresultaat van € 27.491 is behaald, waarvan het merendeel aan de
bestemmingsreserves wordt toegevoegd. Dit resultaat, ruim boven de begroting, is tot stand
gekomen door de drukte op onze baan tijdens de natuurijsdagen van februari 2018. Er zal
€ 23.000 worden toegevoegd aan de bestemmingsreserves voor combibaan en clubhuis. Het
resterende nettoresultaat ad € 4.491 zal t.g.v. de algemene reserve worden geboekt.
De reserves van zowel de vereniging als Stichting Otweg zijn nog niet op voldoende niveau
om op termijn het meerjaren onderhoudsplan te kunnen financieren.
Er zijn door het bestuur inmiddels investeringsvoorstellen goedgekeurd ter hoogte van
€ 13.000. De vereniging heeft voldoende liquide middelen en er is geen vreemd vermogen.
Samengevat kunnen we gerust spreken van een behoorlijk gezonde financiële situatie.
Ton Snabel vraagt waarom afdrachten aan KNSB gegroeid zijn. Pieter antwoord dat alle
actieve sporters strikt worden ingeschreven, dat was in het verleden niet altijd up-to-date.
Verslag kascontrolecommissie. Deze commissie bestond dit jaar uit
Eefje Capello en André Stolwijk. Eefje geeft ter vergadering aan dat op
16 mei jl. de administratie van de vereniging grondig is bekeken,
waarop de jaarrekeningstukken zijn gebaseerd. Penningmeester Pieter
Westgeest gaf die avond een duidelijke toelichting op de cijfers waar
dat nodig was. Behoudens een klein gemeld betalingsverschil zijn er
bij de steekproeven geen onregelmatigheden in de financiële
administratie aangetroffen.
Hiermee wordt de weergave van de cijfers goedgekeurd en aan de
vergadering het advies gegeven om penningmeester en bestuur
decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid.
De vergadering verleent deze onder een applaus.
Jeroen van der Vliet bedankt André en Eefje (uittredend) voor de controles. Als nieuw lid
van de kascontrolecommissie wordt Dirk Jan Verhoef benoemd.
De begroting. Deze voorziet voor het komend seizoen 2018-2019 een bescheiden positief
resultaat. We kunnen er nu eenmaal nog steeds niet vanuit gaan dat we zomaar weer een
natuurijsperiode zullen hebben. Wel zal de jaarlijkse fee vanuit de vereniging aan de
Stichting noodzakelijkerwijs verhoogd worden door toegenomen energie- en
verzekeringskosten en benodigde gelden voor de dotatie aan bestemmingsreserves.
Tevens stelt het bestuur de volgende drie maatregelen voor in het kader van aanpassing van
het contributiestelsel en losse toegangsprijzen en beargumenteert deze aan de vergadering:
1) Afschaffing van bestaande incassokorting € 2,00 op individueel en
gezinslidmaatschap;
2) Ophoging van de maximumleeftijd toegestane gezinsleden in familielidmaatschap van
t/m 15 jaar naar t/m 17 jaar;
3) Verhoging van losse entreeprijs per dagdeel voor niet-leden ouder dan 15 jaar, van €
4,00 naar € 5,00.
Na een discussie over de afschaffing van de incassokorting en de extra kosten welke
optreden als er geen toestemming wordt gegeven voor automatische incasso, wordt een
vierde voorstel toegevoegd:
4) Bij geen toestemming automatische incasso worden per jaar € 2,00 extra administratie
kosten doorberekend.
Dit geïntegreerde voorstel van bovengenoemde vier punten vindt instemming van de
vergadering.
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Kitty van de Velde vraagt waarom de opbrengst van de inlineskate opbrengst wordt verhoogd
in de begroting. Pieter antwoordt dat de afgelopen jaren steeds boven de begroting is
gerealiseerd en dat daar nu de begroting op is aangepast.
Verslag jeugdcommissie. Kitty van de Velde doet namens de jeugdcommissie verslag over
het afgelopen seizoen. De overgang van de pupillen van Silverdome naar De Uithof was wel
de grootste verandering. Door kids en trainers is deze overgang heel goed bevallen, leuk om
weer met andere verenigingen samen te werken. Jammer is wel dat voornamelijk door de
langere reisafstand, er ruim 10 kinderen (30%) zijn afgehaakt (we eindigden met 26 pupillen).
De compacte groep van 7 junioren trainde ook dit
jaar weer op de vrijdagavond en reed vele PR’s.
Ook werden weer leuke evenementen georganiseerd
zoals clubkampioenschappen, Oliebollenmarathon,
het ouder-kind schaatsen en de Mini-Elfstedentocht.
Tijdens de feestavond begin april, werden diverse
medailles, bekers, Infogroen-bokalen, certificaten en
diploma’s uitgereikt.
Het inlineskate seizoen is ook dit jaar al in april
gestart, op de maandagavond is het een gezellige
drukte op onze baan.
Editha Takken verliet de jeugdcommissie en wij danken haar voor haar inzet de afgelopen
jaren. Onze junioren coördinator Nel Willer draagt ook na vele jaren het stokje over aan Ada
Radder. De jeugdcommissie spreekt waardering uit voor al het werk wat Nel voor de jeugd
heeft verricht!
Verslag Communicatie. Eefje Capello is nu ruim een jaar actief als coördinator van onze
communicatiekanalen en is blij met een goed op elkaar ingespeeld team. De informatie uit de
vereniging is best veelzijdig en het is dan mooi te zien dat al onze media elkaar aanvullen.
Afgelopen februari was het hoogtepunt, lokaal, regionaal en landelijk. In dat kader was De
Vloggende IJsmeester een hype qua weergaven en feedback van bijvoorbeeld de KNSB.
Door het jaar heen zijn ook zo’n veertig persberichten geplaatst in De Gouwe Koerier of
‘InBoskoop.nl’. Eefje roept op om te blijven helpen met melden van nieuws of het sturen van
foto’s, dan kan het gedeeld worden met de rest van de vereniging en Boskoop en omstreken!
Verslag onderhoudscommissie. Nico van Harskamp meldt dat er dit jaar wederom geen
grote onderhoudswerkzaamheden zijn gepleegd. Zo langzamerhand draagt Nico zijn kennis
over aan zijn zoon en bestuurslid Martin van Harskamp. De verzwaring van de stroomgroep
is vanavond al genoemd. Er is ook een nieuwe slijpmachine aangekocht en een 2e hands
sneeuwfrees, echte aanwinsten.
Ter voorkoming van gasbellen is de binnenbaan van boven geperforeerd, hetgeen in februari
al een mooie ijsvloer als resultaat gaf. De binnenbaan is regelmatig afgevlakt en opgevuld.
Tot slot hebben Nico en Martin het meerjaren onderhoudsplan voor het clubhuis gemaakt,
een hele klus, maar er is daardoor wel een hoop inzicht voor de toekomst verkregen.
Ontspanningscommissie. Nico meldt namens zijn vrouw Roeli van Harskamp dat deze
commissie vanwege ontbrekende belangstelling opgeheven is. De vergadering geeft ter
overweging mee of er belangstelling is om het Jeu de Boules te spelen op het middenterrein.
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Trainingsgroepen / technische commissie. Martin van Harskamp geeft aan dat Thomas
Roeling door een blessure nauwelijks training heeft kunnen geven aan de
woensdagavondgroep. Martin en Margreet zijn er ondanks dat toch in geslaagd er een leuk
en gevarieerd seizoen van te maken voor zo’n dertig schaatsers. Dat zal ook het doel zijn
voor komend seizoen!
Het clubkampioenschap voor senioren is voor het eerst gehouden, er deden helaas maar
enkele senioren mee. De maandagavondgroep was met zes leden een constante groep qua
omvang en heeft ook een goed seizoen gedraaid.
Bestuursverkiezing. Aftredend en niet herkiesbaar is Nel Willer. Jeroen dankt Nel voor haar
jarenlange toewijding en inzet in het bestuur en voor de jeugd en overhandigd haar een
cadeaubon. Gelukkig zal Nel actief blijven met onder meer verspreiding clubblad en natuurijs!
Aftredend en herkiesbaar voor een nieuwe termijn van drie jaar is penningmeester Pieter
Westgeest. Dit alles onder goedkeurend applaus van de aanwezigen.
Jeroen huldigt ook Nico van Harskamp; zesendertig
jaar bestuurslid nu (!). Omdat zijn deskundigheid en
enthousiasme alom erkend wordt, wil Nico er nu nog
een jaartje als bestuurslid aan vastplakken.
Binnen het KNSB Gewest Zuid Holland bestaat er een
onderscheiding voor een langdurige dienstverband als
bestuurslid: Het Gewest benoemt Nico van Harskamp
tot ‘Lid van Waardering’ en daar hoort de
onderscheidingsspeld ‘De Bronzen Schaats’ bij.
Trots en vol waardering overhandigt de voorzitter van
IJsclub Otweg deze eervolle speld aan Nico.
Blijk van waardering. De voorzitter dankt nog enkele vrijwilligers in het bijzonder, zoals Ans
Verkleij, Jannie Kuystermans, Aad den Hollander, Kitty van de Velde, Eefje Capello en
Yvonne van Sprang, alsmede het voltallige bestuur; allen ontvangen een mooie bos bloemen
van de voorzitter. Daan ontvangt een cadeaubon voor zijn nuttige bijdrage op diverse gebied
als jeugdig stagiair onder begeleiding van Hans Vergeer.
Rondvraag. Janny Kuystermans vraagt om te voorkomen dat er op donderdagavonden
vergaderd wordt. De inlineskaters van de selectie hebben alle kleedruimte nodig en zouden
gedwongen stil moeten zijn. Jeroen beaamt dit probleem en zal hierop toe te zien.
Ed Evers geeft een compliment voor het vernieuwde clubblad, maar het is jammer dat niet
alle bladen in Snijdelwijk bezorgd blijken te zijn. Hij meldt zich hierbij aan als bezorger.
Presentatie meerjaren onderhoudsplan. Hans Vergeer licht in het kort toe hoe het plan is
opgebouwd en hoe we er mee gaan werken. Het is opgebouwd uit een sheet voor de
combibaan en perceel rondom en een apart sheet voor het clubhuis.
Cor Witteman vraagt over verdeling tussen Vereniging en Stichting, de componenten kunnen
inderdaad onderscheiden worden, zodat bestedingen en reserveringen t.z.t. correct geboekt
worden.
Afsluiting. De voorzitter sluit om 22.00 uur de vergadering en dankt iedereen voor de steun
en inbreng tijdens deze vergadering. 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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