
																																																																																																																																					 	
																																																																																																																														

Notulen jaarvergadering gehouden op 25 september 2020, in 
het Clubhuis van de Ankeveense IJsclub te Ankeveen 

1 Opening en mededelingen door de voorzitster 
De voorzitster Esther van der Heijden opent de 38ste algemene ledenvergadering om 20.16 uur en 
verwelkomt de aanwezigen. De voorzitster bedankt de Ankeveense ijsclub voor het beschikbaar 
stellen van de locatie. Iedereen heeft het aanmeldingsformulier ivm de Corona-maatregelingen 
ingevuld.  We houden de aanmeldingsformulieren 2 weken in ons bezit. Daarna worden deze 
vernietigd. 

Mededelingen 
• Willem Gorter is afgelopen maart overleden. We nemen 1 minuut stilte in acht.  
• Dennis Pont is op vrijdag 25 september jl geopereerd en de operatie is goed verlopen.  
• Informatie vanuit de Jaap Edenbaan en BGA. Er is nog geen bericht naar de media en er staat 

nog geen protocol op de site van de JE baan. Esther deelt wat er besproken is op de 
vergadering. 

 
Aan het begin van de vergadering heeft Karin namens de Jaap Eden directie een toelichting gegeven 
op de maatregelen die de ijsbaan moet nemen om iedereen veilig te kunnen laten schaatsen. Ze zijn 
hierbij uitgegaan van de 1,5m die naast het ijs aangehouden moet worden, op het ijs hoeft dit niet 
(muv de trainer vs de cursisten).	
Op dit moment is er een protocol opgesteld voor het algemene gedeelte, specifieke onderdelen zoals 
o.a. het jeugdschaatsen en wedstrijden zullen apart nog volgen. Dit algemene gedeelte wordt onder 
embargo met ons mondeling gedeeld, moet nog akkoord krijgen van de gemeente. Dit is dan te lezen 
via: https://www.jaapeden.nl/de-ijsbaan-in-corona-tijd/	
In grote lijnen de huidige maatregelen op de ijsbaan: 

• 1,5mafstand rond de baan! Op de baan hoeft dit niet (trainer versus trainersgroep wel!) 
• Er is een maximaal aantal rijders op de baan bepaald, welke dit is zal in het protocol worden 

opgenomen. Op dit moment is niet de verwachting dat dit knelpunten geeft in de 
abonnementen.	

• Opstappen vanaf het middenterrein (muv jeugdschaatsen en jeugd tot en met 15 jaar). 
Jeugdschaatsen apart protocol, jeugd tm 15 jaar via de krabbelbaan.	

• Middenterrein is te bereiken via grote brug in de bocht bij Jaap.	
• Opstappen vanaf middenterrein in blokken, 1e trainingsblok stapt in zijn training links op en 

af. Het blok erna rechts. Iedereen zit bij het onderbinden van de schaatsen op 1,5m afstand. 	
• Middenterrein is niet overdekt, dus spullen in plastictassen in de sporttas doen. 	
•  Strakke tijden: rijders hebben enkele minuten om het ijs op te gaan (tussen de start 500m 

lijn en finish of tussen start 1500 m lijn en 10.000m lijn). Er staat een “wachtmeester” die 
sein geeft om te gaan rijden, dan zullen de hekken langs het binnenterrein worden gesloten. 
Wanneer mensen te laat zijn, moeten ze op het middenterrein de schaatsen onder doen, via 
de “extra trap bij het chalet” richting de krabbelbaan gaan en daar het ijs op stappen. 
Wanneer men tussentijds of vroeger wil stoppen. Dan gebruikt men deze trap om naar het 



middenterrein te gaan. Schaatsen af te doen en via de grote trap bij Jaap de ijsbaan te 
verlaten.	

• Einde van de training: melding via geluidssignaal en rode lampen branden: iedereen overeind 
en snelheid verlagen. Daarna zal iedereen weer in het “wachthok op het ijs” worden 
verzameld, waarna het hek op het middenterrein weg gaat en men van het ijs op het 
middenterrein kan stappen. 	

•  Dit alles vraagt dus discipline van de rijders en van de trainers: alleen wanneer iedereen zich 
hieraan houdt en het veilig blijft kunnen we blijven schaatsen. Anders gaat alsnog de stekker 
eruit!	

• Er zijn shifts van 1 uur, alle schaatsers worden geregistreerd.	
• Voorstel is om dit jaar geen groepsfoto’s te doen, bij nemen van foto’s moet nl wel de 1,5m 

afstand worden gehouden. Graag daar alert op zijn!	
•  Kleedkamer en douches zijn dicht!	
• Linker kleedkamer alleen te gebruiken voor de trainers die bijvoorbeeld meerdere uren 

achter elkaar training moeten geven of bij wedstrijden. In de kleedkamers moet 1,5m 
afstand tot elkaar worden aangehouden! 	

•  Jaap is de hele winter dicht! Er zal een winterplein komen waar men kleine versnaperingen 
kan krijgen.	

• Er kan niet van de hal naar de buitenbaan gegaan worden, waardoor er 2 bubbels zijn en 
wanneer er een uitbraak in de hal is dit niet automatisch hoeft te betekenen dat de 
buitenbaan ook gesloten moet worden. Dit geldt ook visa versa.	

• Alle bezoekers moeten zich vooraf registreren middels het aanvragen van een bezoekerspas.	
	
Tijdens de vergadering is de zorg uitgesproken dat als dit allemaal maatregelen zijn bij de reguliere 
(KSNB) trainingen, hoe dit dan gaat werken bij bijvoorbeeld publieksuren en jeugdschaatsen. Vooral 
dit laatste vraagt extra belasting van ouders die kinderen begeleiden, de toegang gaat niet via de 
poortjes met barcode maar via het grote hek etc. Dit alles wordt nog uitgewerkt en afgestemd met 
de jeugdcommissie (van de baan). 
De maatregelen ivm Corona kunnen nog worden aangescherpt door de regering. Daarom verwijzen 
we de leden naar de website waar deze protocollen te vinden zijn. Op deze manier blijft men de 
meest recente versie lezen. De site is: https://www.jaapeden.nl/de-ijsbaan-in-corona-tijd/ 
Vragen die gesteld zijn dooraanwezige leden: 
Is er genoeg ruimte op de hoofdtrap om heen en weer te kunnen lopen? De praktijk moet dit 
uitwijzen 
 
Is er financiële compensatie bij sluiting? Er is aangegeven dat bij sluiting, door bijvoorbeeld een 
tweede algehele lockdown, er een financiële terugbetaling is. 
 
Gelden er een maximaal aantal schaatsers? Schaatsers zijn geregistreerd en op publieke uren laten 
registreren middels. 
 
Moeten de trainers mondkapjes dragen? Nog niet verplicht. 
 
Mogen er groepsfoto’s worden gemaakt? Geen groepsfoto’s, dit wordt gezien als niet sporten. 
 
Is er nagedacht over het parkeren bij de baan en omgeving, nu carpoolen niet kan? Vanuit Gemeente 
Amsterdam worden naar gekeken naar ontheffingen in de omgeving. Parkeren bij sportterrein 
Voorland wordt genoemd, dit zal in de volgende nieuwsbrief uitgelegd worden. 



2 Ingekomen stukken 
Er zijn afmeldingen ontvangen van Martin vd Broeck, Jeanette de Groot, Ruud en Gerda Kooger en 
Henk van Benten. 

3 Notulen  
Notulen zijn goedgekeurd. 

4. Jaarverslagen 
5.1 Jaarverslag van de secretaris 
Margot Timmerman brengt verslag uit.  

5.2 Jaarverslag technische- en wedstrijdcommissie 
Bart Kuil brengt verslag uit. 
Teruglopen van aantal is dat bij alle verenigingen zo? Ja, alle verenigingen hebben hier mee te maken. 
Welke activiteiten worden er ondernomen om leden te werven? Afgelopen jaar is er gesproken over 
het werven van nieuwe leden. Door de corona is dit even minder, omdat het minder aantrekkelijk is 
om lid te worden. Vasthouden van de huidige leden is voor nu even belangrijk en hopen dat er ijs 
komt en dat we kunnen blijven schaatsen. 

4.3 Jaarverslag toercommissie 
Karin Peek brengt verslag uit. 

4.4 Jaarverslag jeugdcommissie 
Marcel van Huissteden brengt verslag uit van de jeugdcommissie. 
 
4.5 Jaarverslag redactiecommissie 
Annette van der Elst brengt verslag uit. 

5. Jaarverslag 2019-2020 van de penningmeester. 
Anton Bout brengt verslag uit. Er zijn geen vragen. 

6. Verslag kascommissie en decharge penningmeester. 
Frank Timmerman brengt 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 2019/2020 
alsmede de balans 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. 

7. Verkiezing (reserve) lid kascommissie 
De kascommissie bestaat uit Frank Timmerman en Dick Landsmeer. Marinka van den Broeck is 
reserve lid. Frank Timmerman is aftredend, Marinka neemt deel in de kascommissie 20/21. Egbert 
Lambers wordt reserve lid. 
	

8. Begroting 2020/2021 en vaststelling contributie 2021/2022.  
Voorstel is om voor het volgende seizoen (2021/2022) een contributieverhoging van € 1,50 door te 
voeren. De contributieverhoging wordt goedgekeurd. Er zijn verder geen vragen over de begroting. 
	



9. Verkiezing nieuwe bestuursleden 
Regulier aftredend zijn Marcel van Huijsteden en Bart Kuil en zij stellen zich herkiesbaar. Er zijn geen 
tegenkandidaten en beiden worden voor een periode van 3 jaar benoemd. 

10.  Rondvraag en afsluiting van de vergadering. 
Esther bedankt Harry Meester voor zijn jaren inzet voor de vereniging. Dick Landsmeer neemt de 
begeleiding van de fietsgroep van hem over. 
 
Annie Groenen:  Wat gebeurt er met leden die niet meer schaatsen? 
Leden die zich afmelden worden gewezen op de mogelijkheid tot fietsen en bostraining in de zomer. 
Niet alle gegevens van de leden zijn up-to-date, we zijn bezig met het kloppend maken van alle 
gegevens. 
 
Lidy Muller:Was het overlijden van Willem Gorter eerder bekend bij het bestuur? 
Het bestuur is niet actief geïnformeerd mbt het overlijden.  Vandaar dat we als vereniging dit niet 
eerder hebben gedeeld. 
 
Egbert Lambers: Volgend jaar bestaat de vereniging 40 jaar.  
 
Om 22.04 uur sluit Esther de vergadering. Daarbij benadrukt ze dat we in gezondheid mogen 
schaatsen, elkaar aanspreken, veiligheid staat voorop. 
	
	
	
	


