
Notulen Algemene Leden vergadering 29 augustus 2017. 

Locatie: gebouw van landijsbaan te Nieuwkoop. 

Aanwezig: 20 personen, afmeldingen: 7 

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 29 augustus 2017 

Verslag wordt goedgekeurd door de vergadering. 

 

3. Mededelingen en ingekomen post 

Er zijn geen mededelingen en ingekomen post. 

 

4. Verslagen en Plannen 

a. Verslag ledenadministratie: Evert is met vakantie. Heeft verslag doorgegeven aan Taco. 

Totaal aantal leden nu 164. Dit is een toename van 27. Gestopt zijn er 11, nieuw 38. 

Jeugd +32, trimmers -4, trainingsgroep -1. 

 

b. Verslag jeugd, Marjon Lemmers: We ondergaan een grote groei. Bij 70 jeugdleden komt 

er een ledenstop i.v.m. aantal beschikbare trainers. Nog 4 leden en dan zijn we bij 70. 

Afgelopen jaar hebben we leuke activiteiten georganiseerd. Zoals: Natuurijs, Olympische 

spelen met Esmé visser, de basisschool uit Noorden is naar de Vechtste Banen geweest, 

clinics voor niet leden, enz. 

Komend jaar gaan we weer op herfstkamp, doen we mee met de Elfstedentocht en 

hebben we een afsluitingsactiviteit. Ook de PEM gaan we dit jaar weer doen. 

De oudste groep (circa 12 kinderen) willen we gaan voorbereiden op overgang naar de 

trainingsgroep door bv. meedoen met wedstrijden en proeftrainingen bij de 

trainingsgroep. 

Er zijn nu 14 trainers, 2 per groep. 1 ervaren en 1 minder ervaren trainer. Proberen om ze 

een opleiding te laten volgen, evt. verkort. 

 

 

c. Verslag trainingsgroep, Taco: afgelopen jaar was Mariska Tersteeg onze 

trainingscoördinator, zij is hier in maart mee gestopt. Gijs vd Zwet heeft het stokje voor 

de komende 2 jaar overgenomen. Daarna hoopt hij dat 1 van de jongeren het 

overneemt.  

De zomer, het fietsen door Koen L. ,skeeleren door Dennis V. en droogtrainen door Gijs 

en Fedor, heeft Gijs als positief ervaren.  Marcel L. geeft aan dat hij het fietsen wat vond 

tegenvallen. De jongsten durven niet aan te sluiten vanwege de hoge snelheden. 

John v K. geeft aan dat we voor volgend jaar moeten nadenken over het huren/leasen 

van fietsen door de vereniging voor de leden ivm de hoge investering voor ouders. 

 

 



d. Verslag Wedstrijdsecretariaat, Ingrid/Annette: We hebben het afgelopen jaar aan 16 

wedstrijden op Utrecht meegedaan, aan gewestelijke wedstrijden, marathonwedstrijden, 

Bonte Koe in Hoorn, cluppie bokaal en de ploegenachtervolging. 

En natuurlijk de clubkampioenschappen met de prijsuitreiking in de kantine van de 

Vechtse Banen. 

Voor komend jaar maken zij zich wel zorgen over de begeleiding van de wedstrijden. 

  

 

5. Financiële zaken: 

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

jaarrekening 2017/2018 en de begroting 2018/2019. We hebben het jaar afgesloten met 

een positief resultaat van € 1800. 

De begroting geeft een verlies van € 300.  

b. De kascommissie, Ingrid Pietersen en Annette Snellink, hebben de cijfers over 2017/2018 

goedgekeurd. De administratie was duidelijk en transparant.  

Benoeming nieuw commissie: Annette Snellink en Carolien Kolmer. Reservekandidaten 

zijn Marcel en Koen Lemmers. 

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

commissie. Tevens wordt de begroting voor het komende jaar na aanpassing (zie 

hieronder )goedgekeurd. 

d. Vragen:                                                                                                                                            

Marcel Brouwer:  geeft als tip voor het nieuwe administratieve systeem dat de baan in 

zee is gegaan met All United, de opvolger van ons huidige systeem Clubwebware. Ze zijn 

aan het kijken of alle verenigingen hier ook op mee kunnen draaien. 

John Boere geeft aan dat de muziekvereniging ook pas een ander pakket heeft 

aangeschaft en dat we eens met Ronald vd Helder contact kunnen opnemen. Taco geeft 

aan dat Patricia Kas van de Okk ook heeft aangeboden om eens met hun pakket mee te 

kijken. Evert en Sylvia zijn hier mee bezig. 

Jan Nieuwenhuizen: geeft als tip dat we op de AVG moeten letten. 

John Boere: Ivm de subsidie aanvraag bij de gemeente is een tekort op de begroting niet 

wenselijk. Het bedrag van het tekort wordt gekort op de subsidie. Besloten wordt om de 

begroting neutraal te houden. 

 

 

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

Het gewest is gestopt met zijn activiteiten voor de diverse banen. Iedere baan moet zelf ijs 

huren en abonnementen verkopen. De baan Utrecht werd gesubsidieerd door de andere 

banen. De eigenaar houdt het Gewest aan het 10 jarig contract.  

Inmiddels wordt de BVU (BaanVereniging Utrecht) opgericht. Zij gaan de rol van het Gewest 

overnemen m.b.t Utrecht. Alle verenigingen die op Utrecht schaatsen worden lid van de 

BVU. Hiervoor dienen wel onze statuten aangepast te worden. (in de statuten staat dat wij 

de abonnementen afnemen van het Gewest, dit moet aangepast worden.) 

Een ander punt is de talentontwikkeling die de BVU overneemt. Hier zijn de meningen bij de 

20 verenigingen niet eenduidig over. 27 september as. Zal hier een aparte vergadering over 

zijn. John v. Klink gaat hier namens Nino heen. 



Vragen: hoe zit het met de bestuursrechtspersoonlijkheid, de aansprakelijkheid. Hoe worden 

de tekorten van de BVU gedekt. Hebben wij als Nino een rechtsbijstandverzekering. 

Voordat we de statuten wijzigen wordt geadviseerd om inlichtingen in te winnen bij notaris. 

 

 

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 
 

Taco geeft aan nog 1 jaar voorzitter te blijven, en zou graag nu al zijn taken willen delen met 

zijn opvolger. Verder zoeken we een breder bestuur. Dit is zeker nodig gezien de vele 

vrijwilligerstaken die vaak op dezelfde mensen terecht komen. 

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

 

Verder zijn Milou en Saskia hard aan het werk aan het beleidsplan om te zetten in een 

werkplan. Dit gaat niet heel snel maar wel uitgedacht. 

 

HIER GEBLEVEN 

 

8. A. Samenwerking STG Nino en Landijsbaan Nieuwkoop/SOEV. 

De huur is opgezegd. De kosten van van de huur voor het gebouw wegen niet op tegen het 

gebruik. Helaas werd de verhouding met de duivenvereniging steeds slechter. 

Alleen het veld huren vonden wij geen optie. De combinatie van veld met een goede 

accommodatie is voor ons belangrijk. (kleedkamer/presentabel toilet/kop koffie/nazitten) 

Het is jammer dat het niet gelukt is. 

Van een 2 tal verenigingen hebben we uitnodigingen gehad om te praten over gebruik van 

hun faciliteiten. In mei willen we in ieder geval een vaste plek voor de zomertrainingen 

hebben. 

Vraag Mariska: kan de gemeente nog iets betekenen. Helaas ziet de gemeente dit niet als 

hun rol. 

 

B. Trainingscorps 

De nieuwe baanvereniging en de KNSB stellen eisen aan de trainers, met name aan de 

scholing. Dit willen wij als vereniging ook graag. 

Er wordt nu gekeken naar een intern opleidingsplan. 

Verklaring van goed gedrag zouden we ook iets mee moeten doen. Hier moeten we iemand 

voor zoeken die dit voor ons kan oppakken. (eventueel samen met de nieuwe AVG) 

 

 



C. Nieuwe schaatskleding 

Het traject loopt stroef. Helaas zal de nieuwe kleding niet binnen zijn voor het schaatsen 

begint. We hebben wel veel sponsors kunnen vinden voor de kleding. 

De website om te bestellen sluit komend weekend. 

Harry: hoe zit het met de levertijd en de zekerheid bij vooruitbetaling door de leden? We 

verwachten hier geen problemen mee. 

 

D. beleidsplan 

Milou en Saskia werken aan een werkplan. 

Het gaat niet heel snel wegens tijdgebrek, maar ze zijn er wel heel serieus mee bezig. 

 

E. BaanVereniging Utrecht (BVU) 

We verwijzen naar punt 6 

 

9. Rondvraag 

Annette: jubileum, wanneer en moeten we hier een comité voor samenstellen. Antw. Dit is in 

oktober 2019, gevraagd wordt of annette het feest wil organiseren. Besloten wordt om het 

dooifeest (voorjaar 2018) dan te laten vervallen. 

Marcel L: komt er dit jaar nog een PEM. Antw.: 8 december 2018 is gereserveerd. 

Rienke: Wie regelt de AVG (foto’s/uitslagen/ed). Antw.: Dit moeten we inderdaad nog 

oppakken. Taco houdt contact met Rienke hierover. Rienke doet vanaf nu de website 

beheren. Evt. bij aanvang lidmaatschap al iets laten tekenen voor goedkeuring. 

Erwin K: wanneer kunnen we het rijschema verwachten. Antw.: komt deze week. 

 

10. Sluiting 

 

 


