Algemene Ledenvergadering van IJsvermaak 2016-2017
Datum: 28 november 2017, van 20.30-22.15 uur
Plaats: restaurant Bouvigne-Paradijs
Aanwezig:
Het bestuur: De heren J. Hulsbosch (penningmeester), H. Koenraads (voorzitter),
H. Maas (secretaris en vice-voorzitter), J. van Poppel (technische zaken), P. van Poppel
(technische zaken) en P. Verheijen (ledenadministratie en groenbeheer).
De leden: Dhr. A. Evers, dhr. B. Hulshof, dhr. W. Loomans, dhr. J. Bosma, dhr. W. Pas,
dhr. Th. Marijnissen, dhr. W. Zwaans, dhr. H. v.d. Put, mevr. Y. de Heer-Seveke (vanaf
22.00 uur; nam niet deel aan de stemming onder punt 6).
Bericht van verhindering:
Dhr. D. ten Haaf, mevr. E. Mooijekind-Weekhout en dhr. W. Mooijekind.
1. Opening door de voorzitter
Voorzitter Henny Koenraads heet de aanwezigen van harte welkom (in het
bijzonder de heer Loomans wegens zijn reeds acht decennia durende
lidmaatschap!) en dankt iedereen bij voorbaat voor de belangstelling. Hij
memoreert aan de vorig jaar vastgestelde Statuten en het Huishoudelijk
Reglement. Hij brengt ook de ludieke ijsjes-actie onder de aandacht; een geste
van het bestuur aan de leden vanwege de (bijna) vijf jaar durende ijsloze periode.
Er wordt een moment van stilte in acht genomen vanwege het overlijden van
mevrouw Roos Lacor op 28 april jl. Zij is jarenlang actief geweest binnen de
vereniging, zowel als bestuurslid als vrijwilliger.
Het bestuur is verheugd dat –na een uitstel van een jaar- het halfverharde
wandelpad door de gemeente is gerealiseerd. Het loopt van de toerit naar het
kruispunt met de Duivelsbruglaan. Een duidelijke bevordering van de
verkeersveiligheid.
2. Notulen van de ALV’s dd.091116 en 071216
Beide verslagen worden zonder opmerkingen goedgekeurd.
3. Secretarieel Jaarverslag 2016-2017
Dit verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.
4. Financieel verslag 2016-2017
Penningmeester Joep Hulsbosch geeft een nadere toelichting op de nodige posten.
De heer Bosma: Ik zie geen balans en eigen vermogen, die er wel volgens artikel
van de statuten dienen te zijn. Ik verzoek u om een getrouw beeld van de
werkelijkheid door vermelding van:
 de waarde van de opstallen, waarbij de waarde op de polis(sen) leidend
is/zijn
 de banksaldi
 de voorzieningen
 de waarde van de apparatuur, inclusief de afschrijvingen ervan
Antwoord bestuur: Puur statutair heeft u gelijk. Echter, ik (JH) kan verschillende
varianten in waarden opstellen, waardoor het lastig en verwarrend wordt om tot
exacte bedragen te komen.
Op de banksaldi staat ± € 102.000,-.
De aanbevelingen vanuit de vergadering worden meegenomen en verwerkt in het
financieel verslag 2017-2018 en in de begroting 2018-2019.
De heer Bosma: Ik breng het bestuur onder de aandacht dat er alternatieven zijn
voor goedkope(re) verzending van poststukken.
Antwoord bestuur: Waar we goedkoper uit kunnen zijn, zullen we dat zeker niet
nalaten.
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Na deze uiteenzetting en discussie krijgt de kascommissie bij monde van de heer
Th. Marijnissen het woord.
N.B. Een tip voor de leesbaarheid: nummer de pagina’s.
5. Verslag kascommissie
De heer Th. Marijnissen heeft samen met de heer A. Schalij de financiële stukken
bij de penningmeester bekeken en in orde bevonden.
Op voorstel van de kascommissie verleent de Algemene Ledenvergadering het
bestuur decharge voor het financieel gevoerde beleid. Het verslag van de
kascommissie is aan de secretaris ter archivering overhandigd.
6. Begroting 2017-2018
De penningmeester licht toe. Doelstelling van het bestuur is dat de reguliere
uitgaven door de inkomsten worden gedekt. Daaraan wordt ruimschoots voldaan.
De heer Bosma: Volgens artikel 4 van de statuten wordt de schaatssport
bevorderd. De voorgestelde ludieke ijsjesactie is m.i. daarmee niet in overeenstemming. Ik stel voor de leden een dag ijsplezier te gunnen met bijvoorbeeld
clinics op de laatste schaatsdag dat de ijsbaan aan de Terheijdenseweg open is.
Het bestuur: Jaren geleden is de belangstelling voor een dergelijke activiteit al
eens gepeild. De belangstelling daarvoor was nihil.
Er wordt gestemd over het tegenvoorstel en het voorstel van het bestuur. De
uitslag luidt: 9 stemmen voor de ijsjesactie, 4 voor het dagje schaatsen en 1
onthouding. De ijsjesactie wordt derhalve in 2018 uitgevoerd.
7. Benoeming kascommissie
Dhr. Schalij moet zich statutair na twee jaar lidmaatschap uit de kascommissie
terugtrekken. Het bestuur dankt hem hartelijk voor de bewezen diensten. De heer
Marijnissen wordt nu commissielid 1 en de heer Hulshof commissielid 2. De heer
Bosma stelt zich als reservelid beschikbaar.
8. Technische zaken
De verrichte werkzaamheden in het afgelopen jaar zijn:
 De knotwilgen zijn in maart gesnoeid. Nu wordt het snoeien om de twee
jaar verricht.
 Het voertuigenpark is helemaal op orde.
De heer Bosma: Stel dat er door calamiteit gebrek is aan voldoende
onderhoudsmateriaal, wat dan?
Antwoord bestuur: Wij vertrouwen erop dat onze leveranciers dan snel
kunnen leveren.
 De houtsingels aan de Duivelsbruglaan worden deze winter gesnoeid, zodat
overhangend groei geen overlast of gevaar oplevert wanneer de baan is
opengesteld.
 De kinderbaan is begin oktober afgegraven en geëgaliseerd.
 De toerit naar de ingang ligt er niet best bij. Het eventueel aanpakken
daarvan staat voorlopig in de ijskast.
9. Ledenadministratie
Vorig jaar waren er 7740 leden. De teller staat nu op 7219. Een daling derhalve
van 521. Zodra de baan echter opengaat, leert de ervaring dat het ledental dan
drastisch stijgt.
10. Groenbeheer
Van de geknotte wilgentakken is een wilgenril gemaakt. Helaas hebben de
grazende koeien daar tegenaan geleund, waardoor wat palen als luciferhoutjes
doorgebroken zijn. Jammer genoeg is er nog geen ooievaar op de nestpaal
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gesignaleerd. We houden hoop. Binnenkort vindt er weer overleg plaats met de
Vogelwerkgroep.
Kern van de te ontwikkelen activiteiten is en blijft het zoeken naar de balans
tussen de natuurbelangen en die van Vereniging IJsvermaak.
11. Bestuurszaken
Op voordracht van de vice-voorzitter wordt de heer Koenraads door de Algemene
Vergadering voor één jaar –conform de statuten- wederom tot voorzitter gekozen.
Er waren volgens het vigerende rooster geen aftredende bestuursleden.
12. Rondvraag
De heer Marijnissen: Is het een goed, leuk idee om een webcam op het terrein
voor sfeerbeelden te installeren?
Antwoord bestuur: We dienen de privacy van de schaatsers in acht te nemen
Wellicht is het een idee om die bij nestkastjes te monteren.
De heer Bosma: Verzoek aan het bestuur om de zoekfunctie van de website te
activeren. Nu werkt deze niet, waardoor b.v. statuten en huishoudelijk reglement
niet makkelijk te vinden zijn.
Het bestuur: We brengen dat verzoek aan de webmaster over.
De heer Zwaans: Is het bestuur op de hoogte van middelen die op natuurlijke
wijze de vorst bevorderen?
Antwoord bestuur: Dat gaat alleen op voor sneeuw. Vriezen is en blijft een
natuurlijk proces, waarbij de drassige ondergrond en de diepte van ± 40 cm een
belangrijke rol spelen.
De heer Pas: Zijn er wel eens plannen geweest om een reis naar de Weissensee te
organiseren?
Antwoord bestuur: Nee, en dat ligt ook niet op het pad van het bestuur.
13. Sluiting.
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