
Hogerop ALV 5-11-2022 

Presentielijst: Ruth, Dick, Ingmar, Ad, Leon, Karine, Guusje, Peter Bol, Maarten Q. , Ada, Annelou, 
Nanne, Marike, Bas H, Renate, Ariane, Steven, Karen van de L, Klaas Pieter, Toni, Jeroen vd Eb, 
Wiebe, Cyriel, Carolien van Rees, Ingeborg, Inge, Nella, Lenneke, Tessa, Rob, Vincent, Joost, Frank, 
Peter der Nijs 

Afmeldingen: Wouter, Marjan, Claudia, Rob Hoek,Ilona,Peter vd 
Rol,Claudia ,Marjan,Bernadette,Roos,Anette,INgmar Visser,Peter Dieperink,Ellen Kok,Renet 
Ponsen,Heidi,Lutgard,Robert Bosma 

 

1. Welkom door Joost na voorstelronde op initiatief van Ruth 
Joost toont de leeftijdsopbouw van Hogerop en heet de nieuwe leden welkom, het zijn er dit 
jaar 24 en ze houden de club “jong” 
Het is fijn allemaal weer te kunnen schaatsen en we realiseren ons steeds meer dat dit niet 
vanzelfsprekend is (corona, energie). Een ander maatschappelijk probleem waar ook wij 
tegenaan lopen is het vinden van mensen, in het bijzonder trainers. Frank heeft zelf heel veel 
ingevallen en gelukkig zijn nu alle vacatures vervuld. Maar houd graag je ogen open voor 
nieuwe instroom. Het is goed te zien dat bv Guusje al in opleiding is.  
 

2. Vaststelling agenda 
 

3. Vaststelling notulen ALV 6-11-2021- geen vragen dus bij deze goedgekeurd. 
 

4. Laudatio ’s 
 
Uitreiking HogeRob 
Rob leidt in: Hogerop is er om samen beter we worden, dat is vanaf de start de drive van 
Hogerop, ongeacht niveau of leeftijd. Verbeteren is altijd het doel geweest.  
De winnares heeft van alle Hogeroppers het meeste wedstrijden gereden en PR’s op de 500, 
1500 en 3000 meter, en het NK masters als doel hebben en het dan ook halen.  
Carolien aanvaard de trofee en meld dat ze nog meer ambities heeft: ze heeft zich 
aangemeld voor het WK masters.  
 
Lid van verdienste 
Joost eert Vincent voor zijn jarenlange inzet voor Hogerop, onder andere als fietstrainer. Als 
Hogerop een wedstrijdfietsclub was geweest hadden we ook een trofee naar hem vernoemd. 
Vincent was een van de eerste leden en was vanaf de tweede training aanwezig. Een 
zwabbervoet heeft het schaatsplezier minder gemaakt. Vincent vertelt dat hij nu actief is als 
triatleet en nodigt andere leden uit mee te doen. Er is een Hogerop app groepje van leden 
die interesse hebben.  
 

5. Mededelingen en ingekomen stukken - geen 
 

6. Financiële zaken 
 
Dick licht toe: Hogerop maakt al een aantal jaren wat winst. Het Eigen vermogen is nu EUR 
19.000, dat is nog exclusief de reservering voor het volgende lustrum.  



We hebben sinds dit jaar een gedifferentieerde contributie voor jeugdleden/niet actieve 
leden.  
Dick legt uit hoe de diverse kosten en opbrengsten zijn opgebouwd. 
Het bestuur stelt voor de contributie gelijk te houden.  
We stellen voor de trainersvergoedingen met 10% te verhogen en de trainingstarieven voor 
de leden gelijk te houden. 
  
Het helpt de penningmeester enorm als iedereen in AllUnited aanvinkt dat er met 
automatische incasso gewerkt kan worden.  
 
Vraag van Bas: samengevat dus: de trainers krijgen meer maar de leden gaan niet meer 
betalen? Dick zegt dat dit idd klopt. Dit kan omdat vanwege minder kosten, minder 
evenementen het eigen vermogen dat toestaat 
 
Vraag van Cyriel: skeeleren stimuleren, staat er, betekent dat dat de training onder druk 
staat? Dick: is wel wenselijk dat er meer deelnemers komen, komt financieel niet uit nu. 
Frank komt er ook nog op terug later in de agenda. 
 
Coronarestitutie: we hebben een bedrag ontvangen van de KNSB en iedereen de kans 
gegeven deze te laten uitbetalen. Niet iedereen heeft dat gedaan.  
 
 

a. Verslag kascommissie 2021/2022 – Ingeborg, Robert en Klaas Pieter zijn door de 
jaarrekening en de resultatenrekening gegaan en hebben steekproefsgewijs de 
facturen doorgenomen. Dick heeft alles netjes op orde en de kascommissie gaat 
akkoord met de financiële stukken.  

b. Dispensatie jaarstukken 2022-2023 na 8 ipv 6 maanden  
c. Vaststelling contributie en verhoging trainerstarieven– vastgesteld conform voorstel 
d. Goedkeuring van de begroting – wordt goedgekeurd bij acclamatie. 
e. Decharge van de kascommissie – Joost bedankt de kascommissie en geeft decharge.  

 
7. Benoeming nieuwe kascommissie 

Robert wil eventueel nog een jaar door, Ingeborg stopt. Klaas Pieter wil ook nog wel een jaar 
door. Ruth wil wel toegevoegd worden.  
 

8. Bestuurszaken 
Voorzitter en secretaris zijn aan de beurt om af te treden maar stellen zich herverkiesbaar, 
dit wordt onder luid applaus goedgekeurd door de vereniging 
Yvonne meldt dat ze per volgend jaar wil aftreden. Ingeborg gaat nadenken over de 
opvolging.  
 
Commissies: 
Nieuwsbrief: Ad en Inge – willen wel een extra lid, Karine meldt zich hiervoor aan 
Evenementen: Marjolein en Peter 
Women Cup: Roos, Claudia, Ingeborg, Jan 
 
Joost bedankt alle actieve leden.  
 



9. Wedstrijden en evenementen 
Yvonne doet verslag van het afgelopen jaar en de plannen voor volgend jaar 
 

10. Technische commissie 
Frank bedankt Marieke en Ilona, Marieke gaat stoppen, Ilona blijft betrokken als Franks 
sparringspartner. Trainers nu meer betrokken, maken bv samen met de TC de 
groepsindeling. Dit is goed bevallen. De trainers van de zaterdag hebben groepen geruild. 
Frank roept leden op die wensen of verzoeken hebben dit direct bij de trainers te melden. 
 
Groepsindeling: in het verleden startten alle nieuwe leden op zaterdag. Met drie groepen op 
zaterdag ging dat goed, nu er ook instroom is op de andere dagen is het niveauverschil soms 
groot.  
 
Deelname zomertraining: loopt goed. Skeelertraining: loopt minder. We gaan kijken of we bv 
samen kunnen werken met Ztikz, zij hebben geen skeelertraining maar  bv wel weer 
fietstrainingen.  
Leon: is locatie Diemerpark te heroverwegen? Het is daar erg druk. Is Baambrugge een 
alternatief? Frank: we hebben dit overwogen, Diemerpark blijkt al weer wat rustiger na de 
coronatijd. We blijven hierover in gesprek met Peter.  
 
Trainers: Sjoerd is gestopt vanwege studie, Johannes is op zondag ook gestopt maar gelukkig 
wel terug op woensdag. Jeroen vd Eb heeft zich gelukkig aangemeld en er is ook een nieuwe 
Steenhuis binnengehaald: Hille gaat training geven op zondag.  
We hopen dat de nieuwe/jonge trainers ook KNSB opleidingen gaan doen. Op dit moment is 
de planning daarvan lastig. Frank en Ilona zijn aan het kijken of ze zelf clinics kunnen gaan 
geven voor onze trainers (en evt die van andere clubs).  
 
Buffeluur: aanrader! 
Wedstrijdrijden: Doe mee, meld je aan voor de appgroep dan weet je wanneer anderen 
meedoen. Wedstrijdagenda is te zien op inschrijven.knsb.nl 
 
Ruth: complimenten voor de trainers 
 

11. Hogerop en klimaat: CO2 compensatie? 
Nav de vorige ALV is Leon hiermee aan de slag gegaan.  
Leon heeft het stroomgebruik van de baan omgerekend naar CO2 productie.  
JE gebruikt 1 miljoen kWh per seizoen (voor het ijs, alleen de buitenbaan). Haarlem is 
zuiniger, een aantal gesloten banen is minder zuinig (omdat de lucht boven de baan weer op 
een hogere temperatuur gebracht wordt).  
Aantal schaatsuren per jaar op de JE baan is 500.000 per seizoen.  Dus stroomverbruik per 
schaatsuur is 2 kWh.  
 
1kWh = 0,5 kg CO2, dus 1 uur schaatsen levert 1 kg CO2.  
Restwarmte wordt deels gebruikt voor het opwarmen van het dweilwater.  
 
Dus bij 2 keer per week schaatsen 24 kg CO2 per seizoen 
 



Hoe dit te compenseren kost tussen de EUR 10 en ERU 100 per 1000 kg CO2. Uitgaande van 
duurste tarief koop je per jaar voor EUR 2,40 het CO2 afdruk af  
 
Met de auto naar de ijsbaan stoot 8 kg CO2 vanuit Muiderberg 
 
Ergo: met de auto naar de ijsbaan stoot dus al meer uit 
Dus carpoolen helpt meer voor CO2 compensatie. 
 
Vliegen naar zuid Afrika: 3000 kg CO2 of naar Barcelona: 500 Kg 
 
Dus een keer naar Barcelona is 10 jaar schaatsen in termen van CO2.  
 
CO2 compensatie bedragen worden door NGO’s ingezet voor het vervangen grote CO2 
vervuilers (bv oventjes in India). Is dit wel echte compensatie? Dit werkt nl alleen omdat er 
elders nog veel CO2 geproduceerd wordt. CO2 compensatie is beter dan niets doen. 
 
Plannen ijsbaan – zonnepanelen, teruggeven warmte naar huizen in de buurt, afschermen 
wind (kou beter vasthouden).  
 
Ariane: wat gaan we hier nu mee doen? Leon: is samen met Marceline de Koning tot de 
conclusie gekomen dat vooral het vervoer naar sport erg vervuilend is.  
Frank: als Hogerop kunnen we het beste de samenwerking zoeken en zorgen dat het elders 
op de agenda komt. Bewustwording ook van belang.  
Joost: of en hoe willen we dit vervolgen, naast zoveel mogelijk carpoolen? 
 

12. Rondvraag 
Ariane: inflatie/energietarieven? Joost: JE baan heeft energiecontract nog voor dit seizoen. 
Frank: buitenbaan gaat gerenoveerd worden na dit seizoen 
 
Renate: buffelen is hoe laat? 21 uur 
 
Marike: vergrijzing icm groot eigen vermogen: is het een idee om voor studenten& eerste 
paar jaar na studie een apart tarief te maken? Discussie: het gaat om meer dan tarieven, ook 
het passen binnen de club (wel of geen student), traingingstijden, vinden van passend 
groepje spelen een rol. Aangepaste contributie is beslist een mogelijkheid.  
Lenneke: website Hogerop werpt wel een barrière op: suggereert dat niet iedereen welkom 
is. Joost: gaan we naar kijken. Ad: enige barrière is wel nodig, beginners passen niet in onze 
groepen. Ruth: reden om bij Hogerop te komen was dat ze een schaatsfamilie zocht.  
 
Ingmar: ga allemaal langebaan wedstrijden rijden! Meld je aan bij Yvonne voor de langebaan 
app groep. Zorg wel dat je een licentie hebt. 
Leon: ook marathonschaatsen, is ook leuk en er zijn veel groepen dus je past altijd ergens in! 
 

13. Sluiting – Joost sluit de vergadering om 11u21 
 


