Secretarieel jaarverslag
Terugblik op het seizoen 2017-2018
Hoogtepunt in dit verenigingsjaar is ongetwijfeld de openstelling van de baan op 1 en 2
maart van dit jaar geweest. We moeten tot januari 2013 teruggaan waar het schaatsen
in de open lucht betrof. Ondanks de slechte ijscondities toen kon er acht dagen lang
geschaatst worden. Jammer genoeg bleef dat deze keer beperkt tot twee dagen.
Invallende dooi, gecombineerd met forse sneeuwval maakte vrijdagavond al weer een
einde aan de ijspret. Maar wat een blijdschap bij de leden, wat een geweldige sfeer op de
baan! Ondanks de snijdende oostenwind met name op de donderdag hebben er zo’n
kleine 1500 leden de ijzers ondergebonden. 150 nieuwe leden betaalden zonder
problemen de driedubbele contributie. Jammer genoeg vonden er ook enkele ongevallen
plaats, waardoor de aanwezigheid van EHBO’ers zijn waarde weer bewees. Nazorg door
het bestuur vond plaats door de week daarna naar de gezondheid van de geblesseerden
te informeren. De media wisten IJsvermaak dagelijks te vinden voor het laatste nieuws:
Omroep Brabant, het Algemeen Dagblad, BNdeStem en Radio 538, nog afgezien van de
plaatselijke weekbladen. Mooie pr voor onze vereniging.
Het bestuur bestond
Henny Koenraads
Hans Maas
Joep Hulsbosch
Joost van Poppel
Paul van Poppel
Pim Verheijen

dit verenigingsjaar uit zes leden:
voorzitter
secretaris
penningmeester
technische zaken
technische zaken
ledenadministratie en groenbeheer

Het afgelopen jaar waren er geen bestuursleden die volgens het rooster dienden af te
treden. Tijdens de komende ALV zijn Henny Koenraads en Joost van Poppel aftredend en
herkiesbaar. De ALV van het vorige verenigingsjaar heeft op 28 november 2017
plaatsgevonden in restaurant Bouvigne-Paradijs.
Het bestuur is bijeen geweest op 31 januari 2018, 11 april 2018 en 3 oktober 2018.
Naast de vaste agendapunten kregen de onderstaande onderwerpen ruime aandacht:




De overeenkomsten met pachter Christianen en de heer Cheng van het
belendende restaurant zijn onderwerp van gesprek geweest en inhoudelijk
aangepast.
Het opstellen van het protocol inzake de AVG (Algemene Verordening
Gegevensbescherming is een tijdrovende zaak gebleken. Breda Actief heeft zich
tijdens dit proces een uitstekende informant en adviseur getoond.

Aangezien technische zaken, de financiën, de ledenadministratie en het groenbeheer
apart aan de orde komen op de Algemene Vergadering, worden die verslagen in het
verslag van de ALV van 28 november 2018 achteraf opgenomen.

