Notulen ALV 14 November 2020
Aanwezig (OnLine) :
Bestuur, Ariane Vervoorn,Inge de Nijs, Rob Hoek, Rob Meijer, Ellen Kok, Marcel
Leenaars, Robert Bosma, Ingeborg Lang, Caspar Oranje, Caroliene van Rees, Rogier
Noomen, Jan de Boer, Ilona de Groot, Vincent Oostendorp
Afwezig met bericht:
Rene van de Wateren, Casper Oranje, Birgit Jansen, Jan-Luuc & Elske, Richard
Bastiaans, Wiebe Praamsma, Dirk Kooijenga, Rene de Bie , Willem-Jan & Marieke,
Frits van Driel
1. Opening door Joost (10:06 uur) :
Staat nog even stil bij het overlijden van Arjan de Jong.
In maart kwam er een plotseling en onverwacht einde aan het
seizoen vanwege Corona, met gelukkig later weer de
zomertrainingen , die goed bezocht werden, wat aangeeft hoe
belangrijk de vereniging (en sport) voor ons allemaal is.
Hoe het er de komende maanden uit gaat zien is onduidelijk.
Het bestuur dringt er op aan : hou je svp aan de regels ! ouderwetse gezelligheid
komt later wel weer ….
De trainings-groepen zijn dit jaar (vooral op woensdag) weer groter, er zijn
gelukkig ook nieuwe trainers Puk & Johannes, EN er is inmiddels een nieuw
bestuurslid : Frank Onink, applaus !!! Hij vervangt Ad van Helmond die we zeer
erkentlijk zijn voor jaren lange inzet bij de Technisch zaken.
Alle commisssies draaien ook prima, het voornemen van het bestuur om meer leden
te betrekken bij organisatoriche zaken heeft zijn vruchten al afgeworpen !
(Nieuwsbrief, Technische Commissie, Evenementen, WomansCup).
Misschien een idee om onze eigen trainers in deze rare periode bij te scholen ?
Misschien komend jaar weer seizoensopening in Thialf ? Wanneer zal er weer een
Woman Cup plaats vinden ? Kortom : we zijn een super actieve club !
Het bestuur wordt steeds handiger met het administratie-systeem en het nemen
van beslissingen na goed overleg (sic).
2. Vaststelling agenda, is gebeurd , zonder wijzigingen.
3. Vaststelling notulen ALV 2 November 2019, is gebeurd per pagina,
zonder opmerkingen.
4. Mededelingen & ingekomen stukken
Slechts 1 mededeling : Marike vd Schaaf, onze vertrouwenspersoon, heeft het
“niet druk gehad” en ze wil nog wel een volgend jaar aanblijven als
vetrouwenspersoon, wat in dank aanvaard wordt.
3.Financiële zaken
5. Verslag van de kascommissie over boekjaar 2019/2020 :
“hier en daar wat verschoven en gecorrigeerd, is verwerkt in het
uiteindelijke financiële jaarverslag, overschrijding lustrum
begroting daarin ook gecorrigeerd”.

Penningmeester Nanne : loopt het verslag (met tekst op beeld) door, per pagina :
“IJs “(dwz de prijs die wij per abonnementsuur betalen) is goedkoper geworden,
voorstel : contributie kan inmiddels wat naar beneden na een verhoging vorig jaar ?
De balans is positief, Lustrum overschrijding toegelicht alsmede de correctie daar
van door de kascommissie, nieuwe reservering is voor 2025 toegelicht.
Crediteuren, baten, opbrengsten langsgelopen en toegelicht, zomer trainingen,
kleding (staat er voor t laatst bij, loopt vanaf dit jaar via Waterman Sport ).
Kosten langsgelopen en toegelicht: o.a. voor de ALV en kampioenschaps-lezingen.
Nieuw administraite (software)systeem is grote post (€ 1000 p jr), verder zijn er
posten als kantoor, website (hosting, advies bij actualisering) en kado’s.\
Kosten van abonnementen zijn en blijven stabiel, de trainers-kosten vanaf nu ook.
Bovendien zijn we de ledenadministratie aan het opschonen.
Begroting 2021-2022 is ook toegevoegd.
Discussie punt : hoe om te gaan met reserve’s (overschot) ? “we zijn geen
spaarclub” , maar zoals ook al besproken in de laatste BV wordt dat later nader
bekeken.
Vraag Inge over hoeveel “hogerop-avonden” er zijn : normaal 3 per jaar, nu is dat
nog onduidelijk.
Dispensatie om de jaarstukken 2020/2021 niet binnen 6 maanden, maar binnen 8
maanden na afsluiting boekjaar aan de leden voor te leggen: wordt verleend.
Vaststelling contributie 2021/2022 :
voorstel Nanne : € 20 en € 55 ipv resp. €25 en € 60, aangenomen.
Vraag Marcel over duidelijkheid “wat kan en wat ’t kost” (qua trainingen )?
Antw Wouter : alle mogelijke uren als achaats-mogelijkheid aanbieden leidt tot
teveel verscheidenheid in aanbod en daarmee tot verwatering van de Hogeropuren.De inschrijvings-mail beperkt zich tot de hogerop-kernuren + kosten , en
details worden daarbij ook duidelijk toegelicht, voor andere uren wordt daarin ook
aangegeven dat daarvoor een aparte mail aan mij gestuurd dient te worden.
Marcel “ misschien zou dat ook op de site kunnen staan ?” W : goed idee, maar
eigenlijk is dat al het geval doordat de inschrijvings-mail daar ook als PDF te
vinden is.
i. Goedkeuring van de begroting 2020/2021:
aangenomen
6. Benoeming nieuwe kascommissie:

de kascommissie wil nog wel een jaartje blijven , heel fijn !!

De kascommissie heeft aangegeven dat zij geheel akkoord zijn met het
financiële beleid en met de verslaglegging hiervan.
De begroting voor 2020-2021 wordt goed gevonden en het financiëel jaarverslag
wordt unaniem goedgekeurd, zij het dat er niet expliciet om gevraagd is door het
bestuur, hetgeen op de volgende ALV alsnog dient te geschieden.
7. Bestuurszaken
Nanne heeft aangegeven op termijn te willen stoppen, we zijn op zoek naar een
nieuwe penningmeester.
Ingeborg : belangrijk om dat ook in de nieuwsbrief duidelijk aan te geven, en ook
op site.
Frank Onink (TC) volgt Ad op, is al een tijdje zeer actief met Technische zaken, en
nu volgt ook de officiële benoeming, unaniem aangenomen met applaus en
trompetgeschal.
Wouter & Joost hebben het einde van hun bestuurs-termijn bereikt, maar zijn
beiden herverkiesbaar, en ook die voorstellen zijn dankbaar en unaniem
aangenomen.
8. Jaarplanning 2020/2021 wedstrijden en evenementen :
Yvonne doet verslag (met presentatie !) van alle leuke activiteiten en vermeld en
bedankt al diegenen dankzij wie dat allemaal kon.
Marjan Muis (organiseert de Womans Cup samen met Claudia en Inge) zoekt een
opvolgster Joost : moet dat een vrouw zijn …?? Yvonne : nee, liefst “gender
neutrale keuze”
De “Fietstocht Limburg”, het Zomer-evenement met kleding aanbod , allemaal
prima verlopen !
Komend seizoen ….??? blijft vooralsnog onzeker.Overzicht staat op website, maar
we weten het gewoon niet, hou de data nog ff vrij om mee te doen, helpen,
jureren……We houden hoop en blijven plannen maken !
Carolien : is er nog mogelijkheid voor een clubavond ?
Yvonne : dat zit er niet in helaas

9. Technische Commissie verslag :
Frank doet (ook met presentatie) verslag van zijn gesprekken met Ilona en
Marieke, er is al wel veel enthousiasme en visie om er een nog beter schaats-niveau
van te maken, op alle gebieden, concretisering is een volgende stap.
Fietstrainingen gaan goed maar er kunnen meer mensen meedoen.
Trainers : we denken aan het ondersteunen van de nieuwe “jonge trainers” binnen
de vereniging, met inzet van de “oudere trainers”, en het voornemen is om alle
trainers (waar gewenst) te ondersteunen bij permanente educatie.
De Indeling van trainings-groepen voor het winterseizoen is altijd lastig, en lijkt
best aardig gelukt dit jaar.

En volgend jaar kunnen we de zomertrainingen iets beter op elkaar afstemmen.
Qua Corona communiceren we relatief goed binnen de vereniging (sic).
Vincent is van plan om een enquete te maken over de fiets-trainingen , hij heeft
behoefte aan feed back. Hij is er al mee bezig en zal ’t met Frank delen, evaluatie
is best belangrijk.
10.Nieuwsbrief en Website :
Er komt snel een nieuwe nieuwsbrief (incl deze notulen).
De totstandkoming er van gaat goed en snel door de compactheid, we proberen de
leden naar de site “te leiden” voor alllerlei info.
Frank : misschien wat “duurdere” hosting om mogelijkheden te vergroten ?
Dat komt ter sprake in de volgende BV.
11.Stand van zaken nieuwe Jaap Edenbaan
De JE baan ontwikkelingen liggen even wat stil qua Corona, er is nu niet veel
nieuws te melden.Vertraging in het proces is wel aannemelijk, ook gezien de
inkomstenderving gedurende deze periode.
12.Uitreiking HogeRob-Trofee
Rob Meijer rijkt de (naar hem vernoemde) HogeRob wissel-trofee uit na een kleine
edoch sprankelende toelichting, en de winnaar is…….. : Jan de Boer !!!!
Dankwoordje van Jan, waar zijn plezier dat hij in deze club heeft vanaf spat, en de
welgemeende felicitaties worden door Joost uitgesproken.
13.Rondvraag
Rob Hoek : weinig participanten bij deze ALV valt hem op, is ie ook opgenomen
(met beeld en geluid) ?
Wouter : ja, maar helaas alleen de eerste helft ….harde schijf bleek al vol met alle
eerdere online bestuursvergaderingen.
Ilona : bedankt het bestuur voor de organisatie en “levendigheid”.
14.Sluiting (precies in ’t doel = 11.30 uur)
Joost rond de vergadering af, graag volgende keer graag en hopelijk weer
“levende” gezelligheid en appeltaart !

