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Notulen jaarvergadering gehouden op 5 oktober 2018, in het Clubhuis van de 
Ankeveense IJsclub te Ankeveen 
 
 

1. Opening en welkomstwoord door de voorzitster 
 
De voorzitster (Esther van der Heijden) opent de 36ste vergadering om 20.00 uur en verwelkomt 
de aanwezigen. 

De voorzitster sluit de vergadering aangezien niet voldoende leden aanwezig zijn om 
rechtsgeldig besluiten te kunnen nemen. Een nieuwe vergadering wordt bijeen geroepen om 
20.20 uur met gelijkluidende agenda.  

Er wordt een agenda punt 3 “Mededelingen” toegevoegd aan de agenda. 

De voorzitster bedankt de Ankeveense ijsclub voor het beschikbaar stellen van de locatie. 
 

2. Ingekomen stukken. 
 

Er zijn afmeldingen ontvangen van Greet Harink, Fineke Lensen en Dirk van der Velden. 

 
3. Mededelingen. 

 
1) Een groot deel van de werkzaamheden van gewest Noord Holland Utrecht zijn/worden 

nu overgedragen aan de nieuw Baan Vereniging Groot Amsterdam. 

2) Betreffende de Jaap Eden baan: Er moet behoorlijk wat vernieuwd worden. Het streven 

is naar een nieuwe baan over 4 a 5 jaar. Dat zou op de oude locatie kunnen zijn of 

elders. Deze keuze zou medio 2019 gemaakt moeten zijn. 

3) De EHBO komt terug. Het is nog niet volledig ingevuld. 

 

4. Notulen algemene ledenvergadering van 22 september 2017. 
 
Er zijn geen opmerkingen of vragen en de notulen zijn hiermee vastgesteld. 

 

5. Jaarverslagen 
 

5.1 Jaarverslag van de secretaris 
 

De secretaris Piet Jan Andree brengt het volgende verslag uit: 

Er zijn geen vragen. 
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5.2 Jaarverslag technische- en wedstrijdcommissie. 
 
Bart Kuil brengt het verslag uit van de technische- en wedstrijdcommissie. 

Martin van den Broeck merkt op dat wat betreft de scheidsrechters cursus nog aan Jan Bolt 
moeten doorgeven, dat degenen, die zich opgegeven hebben dat ook moeten afmaken. Nu pas 
1 van de drie. Esther van de Heijden antwoordt, dat we dat zullen oppakken. Ze heeft afgelopen 
woensdag bij de BVGA al met Jan Bolt gesproken. 
 

5.3 Jaarverslag toercommissie. 
 
Karin Peek brengt verslag uit van de toercommissie. 
 

Er zijn geen vragen. 

 

5.4 Verslag van de jeugdcommissie. 
 
Marcel van Huissteden brengt verslag uit van de jeugdcommissie. 
 
Sybren Hijkoop suggereert om voor het mogelijk verplicht maken van helmen met ingang van 
2019-2020 ook contact op te nemen met andere verenigingen. 

Theo Boers vraagt hoe het zit met de bostraining, die er vroeger op woensdag was voor alle 
jeugdleden. Marcel van Huissteden antwoordt, dat het nu op maandag is voor de oudere groep. 
Margot Timmerman voegt er aan toe, dat de behoefte ook minder is. Kinderen hebben het 
drukker, ook met andere sporten. 

Wim Koopmanschap stelt voor een soort ruilbeurs op te zetten voor kleding. 
 

5.5 Verslag van de redactiecommissie. 
 
Bart Brinksma brengt verslag uit namens de redactiecommissie. 
 
Martin van den Broeck stelt voor om een goed stuk te schrijven te plaatsen in het Wijde Meren 
blad waarin alle disciplines (niet alleen de jeugd) worden beschreven. 
 

6. Jaarverslag van de penningmeester. 
 

De penningmeester Anton Bout brengt verslag uit over het jaar 2017-2018. 

Wim Koopmanschap vraagt hoe het zit met de sponsoring. Anton Bout antwoordt, dat er 
voorlopig geen nieuwe kleding komt. We wachten dit dus af. Bart Brinksma vraagt of dit nodig is 
waarop Anton antwoordt, dat het niet nodig is, maar dan wordt de kleding wel duurder. Ruud 
Kooger vraagt of er kleurveranderingen komen. Hij vindt, dat het nu wel heel anders is geworden 
dan in het verleden. 

7. Verslag kascommissie en decharge penningmeester 
 

In verband met de afwezigheid van Ernst Bramer brengt reservelid Sybren Hijkoop verslag uit en 
meldt, dat de Commissie concludeert dat de financiële administratie zorgvuldig is gevoerd en dat 
de staat van baten en lasten over het boekjaar 2017/2018 alsmede de balans per 30 juni 2018 
een getrouw beeld van de werkelijkheid geven. De commissie heeft geen op of aanmerkingen 
betreffende de financiële jaarstukken. De commissie stelt de jaarvergadering voor de 
penningmeester decharge te verlenen. De leden stemmen in met het voorstel en verlenen onder 
applaus decharge aan de penningmeester. 
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8. Benoeming kascommissie 
 

Frank Timmerman wordt naast Sybrand Hijkoop lid van de kascommissie. Dick Landsmeer 
meldt zich aan als nieuw reservelid. 
 

9. Begroting 2017/2018 en vaststelling contributie 2016/2017.  
 

Theo Boers meldt, dat via de Rabobank ook subsidie kan worden gevraagd. Het bestuur 
antwoordt, dat we dat volgend jaar ook gaan proberen. 

Er zijn geen verdere vragen over de begroting. 
 
Het bestuur stelt voor de contributie niet te verhogen. 
 

10. Verkiezing nieuwe bestuursleden. 
 
Regulier aftredend is Piet Jan Andree, secretaris. Hij is herkiesbaar. Er zijn geen 
tegenkandidaten en hij wordt voor een periode van 3 jaar benoemd. 
 

11. Wat verder ter tafel komt. 
 
Enkele punten opgenomen bij rondvraag. 
 

12. Rondvraag en sluiting van het officiële gedeelte van de vergadering. 
 
Egbert Lamberts meldt, dat er toch nog een lustrum is dit jaar. Esther van der Heijden volgde 
hem 10 jaar geleden op als voorzitster. 

Annie Groenen vraagt hoe het zit met de privacywet. Een foto zoals zostraks gemaakt zou een 
probleem kunnen geven. Voor foto’s in de Vijfslag is in principe toestemming nodig. Het bestuur 
gaat hier aan werken. 

Ton Vendrig merkt op, dat er vanuit de verschillende commissies nieuwsbrieven worden 
gestuurd. Maar er zijn ook onderwerpen, die van belang zijn voor de overige leden. De 
aankondiging van de fietstocht is hiervan een voorbeeld. Het secretariaat belooft hier meer 
attent op te zijn. 

Bert Jan van Wichen merkt op, dat ING ook zoiets doet als de Rabobank. Heeft ook een potje 
voor de jeugd. Er moet dan wel een rekening bij de ING zijn. 

Harry Meesters vraagt of er voor het recreantfietsen niet wat meer mensen willen meedoen. De 
snelheid is iets verlaagd. Bart Brinksma voegt daar aan toe, dat het ook via de website 
gepromoot kan worden. Martin van de Broeck meldt zich aan als aanspreekpunt voor de 
fietsers. 

Esther van de Heijden heeft nog 2 punten: 

Volgende week begint het schaatsen weer. Voor nieuwe passen zal het nog wel eens 
voorkomen, dat het niet werkt. Dat kan dan aan de kassa geregeld worden. 

Het AED apparaat in de EHBO ruimte was niet altijd beschikbaar omdat de ruimte niet altijd 
open was. Die komt nu in de kassaruimte. Daar kan vanuit de baan direct naar gebeld worden. 

De vergadering wordt gesloten. 
 
Esther van der Heijden,                Piet Jan Andree, 
Voorzitster                                     Secretaris 
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