
Notulen Algemene Leden vergadering 29 augustus 2017. 

Locatie: gebouw van landijsbaan te Nieuwkoop. 

Aanwezig: 18 personen, afmeldingen: 1 

1. Opening en vaststelling van de agenda 

Voorzitter Taco Wansinck opent de vergadering en heet iedereen welkom. En vraagt de 

presentie lijst rond te laten gaan voor ondertekening. 

 

2. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 28 juni 2016 

Verslag wordt goedgekeurd door de vergadering. 

 

3. Mededelingen en ingekomen post 

Er zijn geen mededelingen en ingekomen. 

 

4. Verslagen en Plannen 

a. Verslag ledenadministratie: Een groei van 4 leden. Wij zijn blij dat de trend van 

ledenafname is stopgezet en dat het ledenaantal stabiel is gebleven. 

Administratie wordt door Evert Guldemond tot volle tevredenheid geregeld. 

 

b. Verslag jeugd: We zijn door het dieptepunt heen. Dit komt vooral door de proeflessen, 

clinics en het skeeleren. Ook de jumbo-actie was een succes. 

Ze hebben een leuk seizoen gedraaid. 

Voor komend seizoen staan het schaatskamp in Enschede en een bezoek aan het 

Olympisch Stadion op de planning. 

Ze willen nieuwe materialen aanschaffen en ze hebben voor de jeugd d.m.v. een bijdrage 

van de Rabobank helmen aangeschaft. Verder gaan we de trainingsopbouw verbeteren 

en de trainers opleiden. Wim N. geeft aan dat er een S2 opleiding komt in Utrecht. 

 

c. Verslag trainingsgroep: nagenoeg dezelfde groep als vorig seizoen. Enkele nieuwe leden, 

1 op woensdag en de rest op zaterdagochtend. 

Afgelopen jaar hebben Koen en Joline de zaterdagtraining goed aangepakt. Op woensdag 

Robbert en Dennis en op vrijdag was Ronald de trainer. Helaas was de communicatie 

m.b.t. de schema’s niet optimaal. 

Verder hebben we diverse rijders bij de C-selectie, Marathonselectie, Ttu, en team 

Nieuwenhuizen rijden. Wij zijn er trots op dat er zoveel rijders doorgroeien naar andere 

teams. 

Helaas schieten we in de wedstrijdbegeleiding nog tekort. Dit is lastig in te vullen. Dit 

doen we het liefst met trainers. De trainersvergoeding is niet veel, maar wel goed. 

Voor komend jaar stoppen Robbert en Ronald als trainer. Op zaterdag gaan koen en 

Linda om de week training geven aangevuld met Fedor/Milou en Marlene. 

Mariska en Saskia nemen de vrijdag voor hun rekening en Dennis de woensdag om de 

week. Evenals Harry. Op woensdag het 1e uur geeft Gijs training, aangevuld met Linda.  

 



d. Verslag Wedstrijdsecretariaat: Het schema van de klokkers liep redelijk. Voor komend 

jaar wordt Bep onze vaste klokker. Helaas is er een kleine groep klokkers beschikbaar. 

Er zijn diverse Nino-rijders die hebben meegedaan aan de Bonte Koe en de Vechtse 

Banen Troffee. 

De wedstrijd begeleiding op dinsdag is lastig in te vullen.  

Wedstrijdindeling is soms lastig te maken, er moet rekening gehouden worden met tijdig 

behalen van limieten, selectiewedstrijden en vrije inschrijvingen. We willen ook graag 

een groepsgevoel creëren.  

Voor de clubkampioenschappen moeten we nog een datum doorgeven. 

Annet hoort graag wie de wedstrijdrijders zijn komend seizoen. 

 

 

5. Financiële zaken: 

a. Er wordt een toelichting gegeven door de penningmeester Sylvia Salemi. Het betreft de 

jaarrekening 2016/2017 en de begroting 2017/2018.  

b. De kascommissie, Cees Nieuwenhuizen en Ingrid Pietersen, hebben de cijfers over 

2016/2017 goedgekeurd. Benoeming nieuw commissie: Ingrid Pietersen en Annet 

Snellink. 

c. De ledenvergadering geeft goedkeuring en decharge aan de het bestuur en de 

commissie. Tevens wordt de begroting voor het komende jaar goedgekeurd. 

d. Vragen:                                                                                                                                            

PEM: er vindt een discussie plaats over de datum en het tijdstip. Besloten wordt om dit 

niet aan te passen. De invulling valt onder de jeugd. 

Harry Vermeij:  Kosten voor verzekering van de Koek en Zopie. Deze materialen zijn 

inmiddels of niet meer bruikbaar of niet meer aanwezig. Besloten wordt de verzekering 

op te zeggen. 

Ingrid Pietersen: wat gaat er met de trainingsruimte gebeuren. Hier is nog geen specifiek 

antwoord op te geven. 

 

6. Kosten van het schaatsen in Utrecht en ontwikkelingen in het Gewest. 

Het schaatsen in Utrecht is duurder dan de opbrengst van de abonnementen. Er is een tekort 

van € 135.000. Marcel Brouwer ligt het een en ander toe. 

In zekere zin betalen de andere 4 banen uit het gewest mee aan de baan in Utrecht. 

We betalen net zo veel als in Heerenveen, maar in Utrecht ligt slechter ijs.  

De gevolgen zijn o.a.: duurdere abonnementen, schrappen van Gewestelijke kosten (en dus 

activiteiten), verenigingen meer laten betalen (huu rijs tbv clubkampioenschappen) en het 

inleveren van ijs(zondagochtend wijdstrijdijs). 

Er komen diverse acties vanuit de baancommissie. 

Voor komend jaar blijven de abonnementsprijzen vooralsnog gelijk. 

  



7. Bestuursverkiezingen   

Bestuurslid Functie Status Herkiesbaar 

Taco Wansinck Voorzitter Blijft Nvt 
Sylvia Salemi Penningmeester Blijft Nvt 

John van Klink Algemene zaken Blijft Nvt 

(Mariska Tersteeg) Algemene zaken Blijft Nvt 

NN Algemene zaken Vacant Nvt 
NN Secretaris Vacant Nvt 

 

Nogmaals een dringend verzoek aan nieuwe bestuursleden om zich aan te melden.  

 

8. Samenwerking STG Nino en Landijsbaan Nieuwkoop. 

De samenwerking gaat goed. Samen hebben we de Rabofietstocht georganiseerd. Helaas zat 

het weer niet mee, maar we hadden wel een grote groep fietsers en opbrengst. 

Helaas is de samenwerking met de Duiven niet zo goed, zij willen niets en de 

Nino/Landijsbaan moet maar alles doen/betalen/initiatief nemen. 

De Nino doet nu mee in het overleg van de Soev.(gebouwbeheerder) 2 man landijsbaan, 3 

man duivenvereniging en 1 man van de Nino. 

Het gaat stapje voor stapje.  

 

Toekomst visie op het zijn van een STG (Schaats Trainings Groep) 
Er vertrekken veel trainingsgroepsleden naar andere teams. Helaas is dit voor de 

achterblijvers demotiverend. De kans dat zij afhaken is groot. 

We moeten hun niet vergeten. Proberen deze groep vast te houden door samen te werken 

me andere verenigingen, meer betrekken bij overige taken. 

We moeten weer gaan opbouwen vanuit de jeugd. 

 

9. Rondvraag 

Gijs: geeft het bestuur een compliment voor de grote stappen die zijn gemaakt. Wim en 

Marcel vallen hem bij. 

Marjon: De subsidie van de gemeente graag uitgeven aan materiaal. 

Annet: kunnen wij aansluiten bij de vergadering over wedstrijden vanuit de BC. Wim geeft 

aan dat dit geen aparte vergadering is maar een vergadering van de Technische 

commissie/trainers. 

Mariska: Wil graag het plannen van het vervoer overdragen. Wie heeft interesse?  

 

 

10. Sluiting 

 

 


