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Notulen jaarvergadering gehouden op 27 september 2019, in het Clubhuis van de 
Ankeveense IJsclub te Ankeveen 

1 Opening en welkomstwoord door de voorzitster 
De voorzitster Esther van der Heijden opent de 37ste algemene ledenvergadering 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 bijeengeroepen om 
20.15 uur met gelijkluidende agenda. Er wordt een agenda punt 2b “Vaststellen agenda” 
toegevoegd aan de agenda. 
De voorzitster bedankt de Ankeveense ijsclub voor het beschikbaar stellen van de locatie. 

2a Ingekomen stukken 
Er zijn afmeldingen ontvangen van Ton Vendrig, Dick Landsmeer, Herman Roosendaal, 
Joop van Gool, Johan Ruitenbeek, Henk van Benten. 

2b Vaststellen agenda 
De agenda wordt aangepast, omdat het financiële jaarverslag en de begroting nog niet 
besproken kunnen worden. Door elektronische omstandigheden zijn de stukken te laat 
beschikbaar gekomen. Voorstel is om een nieuwe vergadering vast te stellen. Hierdoor 
komen punt 5, 6 en 8 van de agenda te vervallen. Dit zijn de volgende punten: 

 Jaarverslag penningmeester; 
 Verslag kascommissie/ decharge penningmeester; 
 Begroting 2019/2020. 

De aanwezige leden geven hun akkoord om deze punten op een nieuwe vergadering te 
bespreken. 

3 Notulen  
Notulen zijn goedgekeurd. 

4 Financiële stukken 
Anton Bout geeft een toelichting: door een elektronische fout waren de financiële gegevens 
even niet beschikbaar. Gelukkig is dit hersteld en zijn de gegevens bij aanvang van de 
vergadering beschikbaar voor de penningmeester. Het bestuur neemt deze stukken door 
tijdens de eerstvolgende bestuursvergadering. Daarna zal de kascommissie zich over het 
jaarverslag en de begroting buigen. 
De voorkeur van het bestuur gaat er naar uit om een nieuwe ALV uit te roepen. Hierin 
worden dan alleen de financiële punten besproken.  
De aanwezige leden geven akkoord voor de hierboven beschreven actiepunten en de 
nieuwe ALV op vrijdag 1 november 20.00 uur. Deze wordt wederom gehouden in de 
Ankeveense IJsclub te Ankeveen. 
Dan zal het financiële jaarverslag 2018-2019, de begroting 2019-2020 en het verslag van de 
kascommissie worden besproken. 
De aanwezige leden geven hun akkoord.  
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5. Jaarverslagen 
5.1 Jaarverslag van de secretaris 
Piet Jan brengt verslag uit.  
 
5.2 Jaarverslag technische- en wedstrijdcommissie 
Bart Kuil brengt verslag uit.  
 
Sybren Hijkoop vraagt naar de terugloop van het aantal leden. Is er een mogelijkheid om 
samen te werken met andere verenigingen? Bart Kuil geeft aan dat we dat reeds doen met 
de Viking op diverse trainingsmomenten. Esther van der Heijden geeft aan dat iedere 
vereniging graag zijn eigen identiteit behoudt. Dit houdt het samengaan van de verenigingen 
tegen. 
Martin van de Broeck merkt op dat het zinvol is om de vereniging op diverse manieren te 
promoten. 
Egbert Lamberts vraagt naar het verschil tussen de baanvereniging en baancommissie. Hier 
wordt hetzelfde mee bedoeld. Baancommissie is Baanvereniging Groot Amsterdam 
geworden. 
Sybren Hijkoop geeft aan dat op maandagavond geen training mag worden gegeven. Er is 
dan wel begeleiding aanwezig. Bart Kuil geeft aan dat dit klopt. Strikt genomen mag er geen 
training gegeven worden. De trainers moeten aangemerkt worden als begeleiders, omdat 
het een recreantenuur is. Er mag dan geen training gegeven worden. Er moet dan op de 
snelheid gelet worden. 
 
5.3 Jaarverslag toercommissie 
Karin Peek brengt verslag uit. 
 
5.4 Jaarverslag jeugdcommissie 
Marcel van Huissteden brengt verslag uit van de jeugdcommissie. 
 
Egbert Lamberts vraagt waarom het flyeren zich “beperkt” tot de “vijf dorpen”? Er wordt 
geopperd om in heel het Gooi flyers uit te delen en om wat promotiemateriaal neer te leggen 
bij Bussum on Ice. JC en Esther vd Heijden pakken dit op. 
 
5.5 Jaarverslag redactiecommissie 
Annette van der Elst brengt verslag uit. 
 
Vraag van Annie Groenen: Blijven de commissies de diverse groepen nog voorzien van de 
voor hen betreffende informatie? Of wordt dit vervangen door de nieuwsbrief? 
Annette van der Elst legt uit dat in de nieuwsbrieven alles staat voor de hele vereniging, 
zodat iedereen op de hoogte is wat er speelt bij de verschillende disciplines. De 
verschillende commissies blijven met hun eigen ledengroep communiceren via de mail. 
Vraag van Bart Kuil: kan de sponsoring van het clubblad op een andere manier worden 
ingezet? Er staat sponsoring onderaan de website. Idee om ook sponsoring in de 
nieuwsbrief te zetten. Dit wordt in de volgende bestuursvergadering besproken. 
Marinka wordt bedankt voor haar inzet en geduld bij het maken van het clubblad. Een 
passend bedankje volgt. 
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6 Kiezen nieuwe kascommissie 
Kascommissie: Leden 2019-2020: Frank Timmerman en Dick Landsmeer. Marinka van den 
Broeck meldt zich aan als nieuw reservelid. 

7 Verkiezingen nieuwe bestuursleden 
Regulier aftredend zijn Anton Bout (penningmeester) en Karin Peek (toercommissie). Beiden 
zijn herkiesbaar. Er zijn geen tegenkandidaten en beiden worden voor een periode van 3 
jaar benoemd. 
Het bestuur draagt Annette van der Elst voor als bestuurslid voor de redactiecommissie.  
De aanwezige leden geven hun goedkeuring voor deze benoeming. 
Piet Jan Andree treedt af als secretaris. Esther van der Heijden bedankt hem voor zijn inzet 
voor de vereniging met mooie woorden en een bos bloemen. 
Het bestuur draagt Margot Timmerman voor als bestuurslid (secretaris). 
De aanwezige leden geven hun goedkeuring voor deze benoeming. 

8 Wat verder ter tafel komt 
Vraag van Marinka van den Broeck: Is het dragen van een schaatshelm ook bij het 
wedstrijdschaatsen verplicht? Bart Kuil geeft aan dat deze verplichting er niet is. Het wordt 
wel gedaan, omdat sommige schaatsers reeds in bezit zijn van een helm (ivm het 
marathonschaatsen). 
Anita de Jong merkt op dat de vereniging ook tijdens het seizoen het schaatsen kan 
promoten in bijvoorbeeld de lokale kranten. Het idee wordt geopperd om de rubriek 
“Wijdemeren in beeld”, in het Weekblad Wijdemeren, hiervoor aan te schrijven. 
Annie Groenen: Zij geeft aan dat Ankeveense IJsclub een legaat heeft ontvangen. Dit kan 
deels beschikbaar worden gesteld voor het jeugdschaatsen (bv. sponsoring helmen). Het 
bestuur dient dan een verzoek in te dienen bij de Ankeveense IJsclub.  
Pieter Wortel geeft een compliment voor de vernieuwde website. Deze ziet er verfrissend uit. 
Ook de digitale nieuwsbrief vindt hij een verbetering. 
Martin van den Broeck geeft aan dat het aanvragen van de abonnementen dit jaar goed en 
duidelijk geregeld is. Dank aan Marcel van Huijsteden en Bart Brinksma voor het realiseren 
hiervan. 
Piet Jan Andree vraagt aan de aanwezige leden of zij de jaarverslagen in de notulen hebben 
gemist. Niemand geeft aan deze gemist te hebben en deze zullen in het vervolg niet meer 
worden opgenomen in de notulen. 
Wim Koopmanschap geeft aan dat hij en andere leden samen skeeleren. Iedereen die wil, 
kan meerijden. Martin van den Broeck vult aan dat dit op persoonlijk initiatief gaat. Ivm 
veiligheid/ verzekering e.d. wordt de skeelertraining door de vereniging gefaciliteerd op de 
skeelerbaan in Baambrugge. 

9 Rondvraag en afsluiting van het officiële gedeelte van de vergadering 
Alle vragen zijn bij het bovenstaande punt besproken en om 21.46 sluit de voorzitster, 
Esther van der Heijden, de vergadering. Ze nodigt de leden uit om onder het genot van een 
drankje nog gezellig bij te praten. 
Tot slot wordt nogmaals opgemerkt dat er een nieuwe ALV wordt gehouden op 1 november 
a.s. om de financiële stukken te bespreken. Zie punt 4 van deze notulen. 
 
 
Esther van der Heijden                                                                   Margot Timmerman 
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Voorzitter                                                                                         secretaris 
 


