
Notulen Algemene Leden vergadering 10 oktober 2019. 

Locatie: clubhuis (tennis) aan de dregt te Nieuwkoop. 

Aanwezig: 17 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 20 september 2018 

Er stond verslag  2017 boven i.p.v. 2018. 

 

Vragen: 

John Boere: is de AVG opgepakt? Is wel opgepakt maar nog niet afgehandeld. Hier is 

Henriette Brouwer voor gevraagd. Voor zowel de VOG als de AVG. John geeft aan dat we het 

evt. ook aan een stichting kunnen uitbesteden. 

 

Marcel Lemmers: het gehele bestuur geeft aan nog 1 jaar aan te blijven, hoe kan dit? Het 

bestuur geeft aan dat ze graag meer bestuursleden willen en dat de werkzaamheden dan 

meer verdeeld kunnen worden. Voor 3 personen is het eigenlijk te veel.  

 

Vraag over punt 4c: huren/leasen fietsen. Er wordt aangegeven dat hier geen behoefte aan 

zou zijn. Caroline Kolmer merkt op dat zij hier niets over heeft vernomen. Het betreft hier 

een communicatiestoornis. De voorkeur is om dit toch door te zetten, evt. via Dennis 

Verlaan. 

 

Vraag over punt 8: interne opleiding. Het is lastig om trainers te motiveren. De interne 

opleiding is niet officieel maar een opstap naar de officiële opleidingen. 

 

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 Guldemond: 

We hebben nu 170 leden. Gestopt zijn er 10 bij de jeugd, 6 bij de toer, 4 bij de 

trainingsgroepen en 14 niet schaatsende leden. Er zijn ook nieuwe leden, 17 bij de jeugd 

en 1 bij de toergroep. Er zijn 7 jeugdleden over gegaan naar de trainingsgroep. 

 

Aan abonnementen hebben we 62 stuks verkocht aan trainingsgroepsleden, 33 aan de 

toerschaatsers en 69 aan jeugdleden. (veel trainingsleden hebben meerdere 

abonnementen) 

 



Vraag Jan Nieuwenhuizen: vroeger werd er gebeld naar de reden van opzegging. Gebeurt 

dat nu ook nog? Reden is veelal bekend. 

 

Marcel Lemmers: een optie zou kunnen zijn de verkoop van apart soort lidmaatschappen 

/abonnementen voor bv. De Nacht van Nieuwkoop of evenementen. 

 

Fedor v.d. Laan: wat is de gemiddelde leeftijd en de geografie van onze leden? De 

gemiddelde leeftijd is niet bepaald, we hebben veel jeugdleden en veel oudere leden, 

daartussenin wat minder. Onze leden komen voornamelijk uit Nieuwkoop en Noorden, 

maar ook uit Bodegraven en andere dorpen. 

 

b. Verslag jeugd: Marjon Lemmers heeft vorige week te kennen gegeven per direct te 

stoppen. Ze heeft het 10 jaar gedaan en het werd teveel in combinatie met privé en 

werk. Rianne v Capel neemt haar taak over. 

 

Het aantal Jeugdleden voor onze vereniging wat de baan toelaat is 70. Dit waren er ooit 

90. Er zijn echter nog maar 2 jeugduren i.p.v. 3 jeugduren. We zitten nu aan de max. 

eventuele nieuwe leden komen op de wachtlijst. 

 

Aan het einde van het jaar moeten er wel een groot aantal gaan doorschuiven naar de 

trainingsgroepen. Het risico is wel dat een aantal dan stoppen i.v.m. andere sporten en 

andere trainingstijden. 

 

Er is weinig aandacht voor instroom op hogere leeftijd. (bv bij de toer of 

trainingsgroepen) 

 

c. Verslag trainingsroep, Gijs v.d. Zwet: 

Er zijn stappen gezet. We zijn weer aan het opbouwen. 

De interne opleiding is goed bezocht. 

Het trainingsveld is goed, gezellig met het nadrinken. (limonade verzorgd door de NINO) 

Volgend jaar meer aandacht aan het fietsen en skeeleren besteden.  

Gijs en Fedor zijn een goed duo. 

We hebben goede schaatsers, de diversiteit is groot. 

 

 

 

d. Verslag Wedstrijdsecretariaat, Ingrid/Annette: We hebben het afgelopen jaar aan 8 

wedstrijden op Utrecht meegedaan. De laatste ook met jeugd. 

Ook hebben we dit jaar met de Bonte Koe in Hoorn meegedaan met Fedor als 

begeleider. Verder hebben diverse leden meegedaan aan gewestelijke-, regio- en NK- 

wedstrijden. Ook zijn er weer diverse clubrecords gereden. 

Het was een succesvol jaar. 

 

 

 



 

5. Financiële zaken: 

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

jaarrekening 2018/2019 en de begroting 2019/2020. We hebben het jaar afgesloten met 

een positief resultaat van € 5000. 

De begroting geeft een verlies van € 3900.  

- Komend jaar is ons 50 jarig jubileum. Dit vieren we met diverse evenementen. 

Schaatsen in Biddinghuizen, clubwedstrijd in Heerenveen en een feest op 18 april 2020. 

- Voor de ontvangen subsidie van de gemeente hebben we foto’s gestuurd om te laten 

zien waar we de subsidie aan hebben uitgegeven. 

- De sponsorbijdrage was het 1e jaar hoog, de overige jaren een stuk lager. Dit i.v.m. 

aanschaf nieuwe kleding in het eerste jaar. 

b. De kascommissie, Caroline Kolmer en Annette Snellink, hebben de cijfers over 2018/2019 

goedgekeurd. De administratie was duidelijk en transparant.  

Benoeming nieuw commissie: Carolien Kolmer en Marcel Lemmers. Reservekandidaten 

zijn Koen Lemmers en Fedor van der Laan. 

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: geopperd wordt om een AED aan te schaffen, eventueel samen met de tennis 

en/of vanuit het Rabo-fonds. 

 

6. Verhuizing naar de nieuwe trainingslocatie en plannen 

We zitten nu midden tussen alle sporters, er is meer interactie. 

De blokhut, neergezet door Peter van Klink en Dhr. Wansinck (vader van Taco) bevalt goed. 

Er komen gemiddeld 20 leden naar de training. In de toekomst hopen we op meer. 

 

Skeeleren: de jeugd gaat nu met busjes naar Kudelstaart. Dit lijkt toch een drempel te zijn.  

John v Klink: we zouden graag in Nieuwkoop een eigen skeelerbaan willen aanleggen. Dit zou 

kunnen met tempex/schuimblokken. Er zou ruimte zijn voor een kleine baan van 100m lang 

en 38m breed. We hopen de gemeente hierin mee te krijgen. We zullen een lange adem 

nodig hebben. Maar we moeten nu al kijken naar de mogelijkheden, zowel financieel als 

technisch. In de winter zouden we deze baan onder water kunnen zetten zodat we kunnen 

schaatsen. 

 

Er komen nog borden van de sponsors en van de NINO. Evenals vlaggen. 

 

7. Bestuursverkiezingen   

Bestuurslid Functie Status Herkiesbaar 
Taco Wansinck Voorzitter Blijft- laatste jaar n.v.t. 

Sylvia Salemi Penningmeester Blijft- laatste jaar n.v.t. 

John van Klink Secretaris Blijft- laatste jaar n.v.t. 

NN Algemene zaken Vacant n.v.t. 
NN Algemene zaken Vacant n.v.t. 



Het bestuur gaat het laatste seizoen in. 

Taco is al vanaf maart 2014 bestuurslid, Sylvia vanaf oktober 2014 en John gaat niet alleen 

door. 

We moeten echt opvolgers zoeken.  

 

8. Vrijwilligers 

We hebben nu de beschikking over een kleine groep vrijwilligers. Deze zijn te snel opgebrand 

door teveel taken. Dit komt mede door een grote diversiteit in schaatsuren. 

We moeten de mensen rechtstreeks aanspreken of ze bereid zijn om taken op zich te nemen. 

 

Er moet een inventarisatie komen van alle taken en deze aan mensen toewijzen. Ook zullen 

we naar een stukje verplichting toe moeten. (al dan niet met een eventuele afkoopregeling) 

Er zal een plan van aanpak gemaakt moeten worden. Wie helpt ons.  

Mariska geeft aan dat zij het voortouw zal nemen met het verzamelen van taken met de 

hoeveelheid benodigde uren. Waarna iedereen kan aangeven welke taak hij/zij op zich wil 

nemen.  

 

Het wedstrijdsecretariaat geeft ook aan dat dit hun laatste seizoen is. 

 

9. Rondvraag 

Marcel Lemmers: Hoe staat het met het beleidsplan? Het is nog niet af. Milou en Saskia zijn 

privé erg druk. Ze pakken het op als ze meer ruimte hebben.  

 

Marcel Lemmers: hoe staat het met de clinics, zijn er nog nieuwe leden uit voort gekomen? 

Het zijn voornamelijk mensen die niet de hele winter willen schaatsen. De vraag is wat willen 

wij bereiken met de clinics? Bekendheid van NINO/mensen leren schaatsen/nieuwe leden. 

Wat hebben wij ervoor over? Het kost veel inzet van vrijwilligers.  

 

Marcel Lemmers: hoe gaan we deze locatie benoemen. Nu zeggen we steeds bij de tennis. 

Dit is niet echt eigen. 

 

Mariska Tersteeg: hoe staat het met de website om kleding te bestellen. Deze gaat weer 

even open. 

 

10. Sluiting om 22.20 uur 

 

 


