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17 november 2017
111e algemene ledenvergadering
20171117-111 verslag jaarvergadering

Verslag van de 111e jaarvergadering op vrijdag 17 november 2017
Agenda:
1. Opening
Herold Dongelmans opent als waarnemend voorzitter de vergadering en heet de 43 leden aanwezigen
waaronder vertegenwoordigers van de zustervereniging hartelijk welkom.
Vervolgens vraagt de voorzitter een moment van stilte ter nagedachtenis aan degene die ons het
afgelopen jaar ontvallen zijn.
2. Vaststelling en goedkeuring notulen ledenvergadering 18-11-2016
Het verslag van de ledenvergadering van 18 november 2016 wordt zonder wijzigingen door de
aanwezige leden goedgekeurd
3. Jaarverslag van de secretaris
In het jaarverslag legt het bestuur verantwoording af van wat zij het afgelopen jaar heeft gedaan en
wordt mondeling voorgelezen door de secretaris.
Vol trots meldt de secretaris dat in januari 2017 onze natuurijsbaan weer gebruikt is. Bijna een week is
het krabbelbaantje open geweest en in de laatste dagen kon in beperkte mate ook op de grote baan
geschaatst worden.
Om allerlei zaken te regelen heeft het bestuur 12 keer vergaderd maar is er ook tussendoor veel overleg
geweest. Veel aandacht is besteed aan de toekomstvisie die door drie betrokken leden is opgesteld en
door het bestuur is vastgesteld. Omdat natuurijs minder vaak voor zal komen gaat de vereniging zich
meer richten op het skeeleren en laten de deskundige ijsverenigingen in de omgeving het schaatsen op
de ijsbanen in Leiden en Haarlem organiseren.
Met het skeeleren gaat het goed: er is gestart met een geheel nieuw trainingsschema en er zijn nieuwe
vrijwillige trainers die met veel enthousiasme de trainingen in 2017 hebben gegeven. Daarnaast wil het
bestuur aansturen op een brede samenwerking met de omliggende ijsverenigingen.
Voor vrijwilligers is een gedragscode ingevoerd, de website is op een aantal punten aangepast en ook in
2017 is er veel gebruikt gemaakt om te communiceren via Facebook en Twitter.
Als voorbereiding op het skeelerseizoen is er dit jaar intensief geflyerd in Lisse, Hillegom Lisserbroek en
Nieuw Vennep.
De open dag op 1 april was geen grap maar wel een succes. Het weer werkte goed mee dus kon er veel
geskeelerd worden.
Nieuw in 2017 is dat de vereniging clinics skeeleren heeft gegeven aan basisscholen in Hillegom en
Lisserbroek.
Er zijn nieuwe lichtmasten geplaatst en hiervoor is een omgevingsvergunning aangevraagd.
Het bestuur heeft besloten om een bestuurslid de taak te geven als vrijwilliger coördinator omdat voor
onze vereniging de vrijwilligers heel belangrijk zijn.
Ook zijn dit jaar weer evenementen georganiseerd zoals de Molentocht, de Skeeler avondvierdaagse en
de triatlon welke laatste in samenwerking met de harddraverij vereniging georganiseerd werd. De
trainingen tijdens de zomerperiode werden goed bezocht.
4. Vaststelling en goedkeuring jaarrekening van de penningmeester
De penningmeester geeft een toelichting op de jaarrekening. Een bijzonder jaar o.a. door het positieve
resultaat. Dat komt omdat er meer geld binnen is gekomen aan ijsbaanlidmaatschappen en de kantine
goed heeft gedraaid. Het bedrag dat binnengekomen is van skeelerlidmaatschappen is iets minder dan
vorig jaar. Daar tegenover staat dat de onderhoudskosten lager zijn uitgevallen.
5. Verslag en benoeming kascommissie
De penningmeester leest de brief voor waarin de kascontrolecommissie verslag doet van haar
bevindingen. De leden van de kascommissie stellen voor om het bestuur décharge te verlenen voor het
gevoerde financieel beleid. Dit voorstel wordt met applaus begroet. Voor 2018 worden de volgende
leden benoemd als kascommissie: Dirk Eigenbrood (1), Corina Knoop (2), Ben den Ouden (reserve lid).
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6. Vrijwilligersprijs 2017
Zonder vrijwilligers kan onze vereniging niet. Het bestuur is trots dat er ieder jaar weer zoveel vrijwilligers
de vereniging een warm hart toedragen. Daarom wordt ieder jaar gekeken of er niet iemand in het
zonnetje gezet kan worden. Dit jaar is dat Aad Remmerswaal. Hij is al jaren actief binnen de vereniging,
een stille kracht, heeft in het verleden het beheer over de inkopen van de bar gedaan en je kan hem
altijd vinden als schuiver als er natuurijs is. Daarnaast kan de vereniging altijd een beroep op hem doen
als er iets te doen is.
Aad neemt de felicitaties en bloemen beduusd in ontvangst en spreekt een woordje van dank uit.
In de pauze wordt veelvuldig gebruik gemaakt om Aad de hand te schudden en om loten te kopen voor de
loterij die na afloop van de ledenvergadering wordt gehouden.
7. Vaststelling contributies
Het bestuur stelt voor om de leeftijdgrens van de jeugd van 16 naar 18 jaar te brengen voor zowel de
ijsclubleden als de skeelerclubleden. Dit voorstel wordt goedgekeurd. Ook het voorstel om de
contributie, toegangsprijzen en bijdrage voor de trainingen niet te veranderen kan de goedkeuring
dragen van de aanwezige leden.
8. Vaststelling en goedkeuring van de begroting
De begroting 2017-2018 wordt zonder wijzigingen goedgekeurd.
9. Blik op 2018
Herold Dongelmans kijkt naar de toekomstige ontwikkelingen. Er is met een nieuw elan aan het
skeelerseizoen 2017 begonnen. Er is gewerkt met een duidelijke structuur en daardoor liep alles veel
gesmeerder. Ronald (als nieuwe hoofdtrainer) en de overige trainers hebben met veel enthousiasme
trainingen gegeven. Ook voor 2018 gaat de vereniging zich niet richten op schaatstrainingen omdat daar
goede alternatieven voor zijn. De vereniging richt zich op het verder ontwikkelen van het skeeleren en
streeft om een goede overdracht te bewerkstelligen tussen ijsclubs en onze vereniging zodat we van
elkaar weten hoe de vorderingen zijn van de leden die skeeleren en schaatsen. Er is op dit moment een
goed vrijwilligersteam maar we willen nog meer mensen bij de vereniging betrekken. In de nabije
toekomst worden er veel nieuwe woningen gebouwd in Lisserbroek en omgeving. Er zullen initiatieven
genomen gaan worden om deze nieuwkomers bij de vereniging te betrekken.
De skeelertrainingen gaan we uitbreiden en voor de allerjongsten (puppy’s) willen we meer
mogelijkheden gaan bieden. Er komt een competitiewedstrijd team en hierbij gaat Michiel Kersten ons
helpen. We bieden het skeeleren aan als een breedtesport maar willen wel de gelegenheid geven aan
leden die willen doorgroeien. Uitgangspunt blijft om ervoor te zorgen dat kinderen en volwassenen nog
meer plezier gaan beleven aan het skeeleren en de skeelerloopbaan voor de jeugd verlengen daar waar
ze nu nog wel eens afhaken omdat ze andere interesses krijgen.
Vanuit de zaal wordt gevraagd hoe het dan zit met skeeleren voor ouderen. Herold reageert hierop dat
als er behoefte is aan aparte skeeleractiviteiten voor ouderen dat mogelijk gemaakt gaat worden (van
leren skeeleren tot verder ontwikkelen).
10. Vaststellen bestuurswijziging en benoeming nieuwe bestuursleden:
Aftredend en herkiesbaar: Paul Croese (secretaris), Bas van Luijk en Iwan Trompert. Met applaus
worden deze bestuursleden herkozen.
De nieuwe bestuursleden die voorgedragen worden: Jos Möllers en Herold Dongelmans krijgen ook een
goedkeurend applaus. Herold zal tijdelijk als waarnemend voorzitter optreden zolang er nog geen
geschikte kandidaat gevonden is voor de functie als voorzitter.
Tussentijds vrijwillig afgetreden: Piet Teeuwen en Richard van der Veek.
Richard is aanwezig en ontvangt een bos bloemen en een sculptuur die ieder aftredend bestuurslid
ontvangt. Richard dankt iedereen en zegt toe te komen helpen in de winter als er natuurijs is.
11. Rondvraag
- Vraag uit de zaal: voorheen kon ik altijd naar de baan om rondjes te skeeleren maar dat is nu niet
meer mogelijk omdat het terrein afgesloten is? Voor skeelerleden is een druppel beschikbaar maar
voor ijsclubleden niet. Het bestuur gaat dit bespreken. Bert van der Kwast legt wel uit dat het
afsluiten van het terrein nodig was omdat er ongewenste personen oneigenlijk gebruikt maakte van
het terrein.
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Is het een idee om verkorte cursussen aan te bieden voor skeeleren? Het bestuur gaat dit
bespreken.
Cok van Beek geeft het bestuur een groot compliment voor wat ze het afgelopen jaar voor elkaar
hebben gekregen. De zaal is het hiermee eens want het bestuur krijgt applaus.
Vraag uit de zaal: is er ook overleg met andere verenigingen uit het dorp. Het bestuur antwoordt dat
dit niet structureel is.

12. Sluiting
Herold Dongelmans sluit de vergadering waarna de lootjes op tafel gelegd worden. De prijzentafel is
weer goed gevuld. Vóór de echte verloting worden er eerst een aantal prachtige prijzen bij opbod
verkocht onder de bezielende leiding van Joop Straathof onze erevoorzitter.
Na de verloting was het nog lang gezellig in de kantine van de IJs- en Skeelerclub Lisserbroek.
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