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Sfeerimpressie van de Hogerop ALV
Zaterdag 2 November was de Polder weer het podium voor de Hogerop Algemene
Ledenvergadering. Met een opkomst van ruim 35 mensen was het wederom een zeer goed
bezochte vergadering. Je zou er bijna aan wennen, maar vergeet niet dat dit bij andere
sportverenigingen niet zo vanzelfsprekend is. Kortom een gezonde club met interesse en
inzet van de leden.
De agenda was vol en zoals vorig jaar gevraagd werden de financiële stukken een week
van te voren verzonden zodat we allen goed voorbereid aanwezig waren. Door de noeste
arbeid van Nanne en het grondige werk van de kascommissie, Ingeborg en Robert, werd de
jaarrekening goedgekeurd onder voorwaarde dat de post debiteuren snel tot onder de €
500 wordt terug gebracht. Dit is inmiddels gerealiseerd.
De contributie is op 60,- vastgesteld en wordt bijgesteld als de kas te groot wordt. De
kascommissie is bereid gevonden nog een jaar de controle uit te voeren.
Een aantal bestuurszaken zijn de revue gepasseerd, Rob, Karine en Ad zijn gedechargeerd
van hun bestuurlijke taken. We hebben de HogeRob trofee geïntroduceerd voor het lid dat
zijn prestaties, gedurende het schaats seizoen, het best verbetert.
De beloning structuur van de trainers is afgelopen jaar aangepakt en naar tevredenheid
doorgevoerd.
Het nieuwe administratiesysteem AllUnited is in gebruik genomen en ingericht door
Wouter. Dit was een helse klus en heeft vele uren in beslag genomen. Er is dus achter de
schermen hard gewerkt.
Hogerop 2020 is een breed gedragen thema in de club. Zorg voor verbetering van de
prestaties en het schaatsen op alle fronten. Ook qua organisatie ontstaan er nieuwe
initiatieven en plannen hetgeen we van harte aanmoedigen. Zo wordt er het volgend
seizoen wederom getracht de seizoensouverture in Thialf te organiseren.
Het gaat dus over de hele linie erg goed met Hogerop, er waren gedurende het jaar veel
activiteiten en we zijn zeer ruim vertegenwoordigd in de verschillende wedstrijden op de
JE Baan, zoals de lange baan wedstrijden en de marathons. Verschillende zomer
activiteiten zijn georganiseerd en door vele enthousiastelingen bezocht.
Wat de Jaap Eden baan in de toekomst gaat brengen is ongewis. De baan blijft op
dezelfde plek bestaan maar in welke vorm is niet bekend. Wel duidelijk is dat de wensen
van de verschillende gebruikersgroepen ver uiteen liggen.

Aankondiging evenementen
De lijst met alle wedstrijden en evenementen voor het seizoen 2019/2020 is rondgestuurd
op 9 december. Jullie speciale aandacht willen we nog even vragen voor de

clubkampioenschappen op 26 januari 2020. Noteer deze datum in je agenda. Informatie
volgt nog.

Women Cup
Op zaterdag 8 februari 2020 organiseert ASSV Hogerop voor de 17e keer de
Hogerop Womencup op de Jaap Eden ijsbaan.
Een gratis women-only schaatsevent voor alle vrouwelijke schaatsers,
licentiehouders en recreanten, wel en niet verbonden aan een club of vereniging.
De deelneemsters rijden een 500m en 1000m.
Er zijn 3 categorieën namelijk de Minicup voor jeugd van 15 t/m 18 jaar, de Lightcup
en de Womencup. Dus ook de ogenschijnlijk minder kansrijke zijn kansrijk door de
splitsing van de deelnemerslijst na de 500m.
Leuk als jullie al wat vrouwen kunnen enthousiasmeren om mee te gaan doen om
zich ook de IJZERSTERKSTE te kunnen gaan voelen.

Vertrouwenspersoon
Op de ledenvergadering is gesproken over de rol van de vertrouwenspersoon. Marike
van der Schaaf gaat deze rol voor Hogerop vervullen.
Ze is te bereiken via het volgende emailadres: vcp.hogerop@gmail.com

Smoelenboek
Zie voor de bijlage de uitleg over het smoelenboek en privacy instellingen en instructie
hoe je deze kan aanpassen.

Trainingen tijdens de kerstvakantie
Jullie zijn via de groepsapps geïnformeerd over de trainingen tijdens de
kersvakantie.
De woensdag trainingen vallen uit op 25 december en 1 januari. De
donderdagtraining vervalt op 26 december. De overige trainingen gaan wel door met
of zonder trainer.

Het bestuur van Hogerop wenst jullie gezellige feestdagen en een
sportief 2020 met hopelijk een koude winter!

