Verslag
ALGEMENE
LEDENVERGADERING
Datum:
Plaats :
Tijd :

vrijdag 16 maart 2018
Clubgebouw IJCL Lopik Dorpstraat naast 12
20.00 uur

1 Opening
Omstreeks 20.00 uur opent voorzitter Gert Griffioen de vergadering. Ondanks zijn
gezondheidsprobleem voelt hij zich in staat om de vergadering te leiden. Hij heet iedereen van harte
welkom. Hij constateert tot zijn vreugde dat de harde kern van het ledenstand weer op de algemene
ledenvergadering is afgekomen. Hij heet tevens de 2 aanwezige studenten, Krijn en Jochem, van
harte welkom. Zij bezoeken de vergadering i.v.m. hun studieproject.
Gert memoreert nog even dat het net niet lukte om half februari de ijsbaan geopend te hebben maar
dat dit toch op het laatste moment, te weten 1,2 en 3 maart alsnog lukte. Hij dankt de betrokken
bestuurden en de vrijwillgers bij deze voor hun inzet.
Er zijn 28 personen op de algemene ledenvergadering aanwezig. Hennie Beenen, Bert Zwanenburg,

Robert Schenkel, Wim Geurts, vdHoven, Dennis Vonk en Dick Nederend zijn met kennisgeving
afwezig.

2 Agenda
De agenda heeft op de website gestaan. Er zijn geen aanvullende dan wel nieuwe agendapunten.

3 In en uitgaande stukken
Er zijn geen voor deze vergadering betreffende in- en uitgaande stukken te bespreken.

4 Notulen algemene ledenvergadering 17 maart 2017
Op het verslag van de vorige algemene ledenvergadering zijn geen op- en aanmerkingen. Dank aan de
secretaris voor de verslaglegging daarvan.

5 Jaarverslag secretariaat
Het jaarverslag wordt door de secretaris Nico van Vreeswijk voorgelezen aan de vergadering. Het te
memoreren hoofdpunt is natuurlijk de 3 ijsdagen die we aan het begin van het verslagjaar mochten
begroeten. Een ander punt uit dit verslag is uiteraard het schaatsevenement naar FlevOnice.
Ongeveer 45 leden hebben van deze schaatsdag genoten. Ook vermeldingswaardig is de renovatie van
de voorgevel. Gelukkig konden de kosten gedrukt worden door zelfwerkaamheid en de opbrengsten uit
de ijsdagen aan het begin van het jaar.
Er zijn geen opmerkingen op het verslag. Na de vergadering wordt het op de website van de club
geplaatst. Het verslag zal uiteraard worden gearchiveerd.

6 Financiën
De penningmeester geeft haar uitleg over de stukken die tijdens de vergadering werden uitgereikt.
De club staat er op financieel gebied nog steeds rooskleurig voor ondanks de grote uitgave dit jaar
voor de noodzakelijke nieuwe beschoeiing langs het clubhuis. Het verwachte begrotingstekort bleef
binnen de perken.
Uit de begroting blijkt dat als er geen winter komt waarbij de baan een paar dagen opengaat er een
tekort van ongeveer € 2100,-- zal ontstaan. Eén en ander wordt natuurlijk enigszins vertekend door
de ruimhartige afschrijvingen en reserveringen.
De penningmeester werd gecomplimenteerd met de duidelijke verslaglegging.
6a kascontrole commissie
De kascontrole commissie werd bemenst door Nico van Vliet en Teus Lekkerkerker. Nico geeft aan
dat er geen aanmerkingen zijn over de verantwoording van de gelden en dat de financiële
verslaglegging door penningmeester door de commissie in orde werd bevonden.
Het bestuur/penningmeester wordt door de vergadering gedechargeerd.

6b verkiezing kascontrole commissie
Nico van Vliet heeft zijn termijn er op zitten en wordt bedankt voor de verleende diensten. Teus
Lekkerkerker zal nog een jaar zitting nemen in de kascontrole commissie. Als nieuw lid wordt Robert
Schenkel benoemd.

7 Bestuursverkiezing
Volgens rooster zijn Sandra Rus-van Vliet, Hans Smiesing en Wim Dorrestein aftredend. Allen stellen
zich herkiesbaar. Er hebben zich voor de vergadering geen tegen kandidaten aangemeld. Allen worden
unaniem door de aanwezig leden herkozen.

8 Mededelingen voorzitter
De voorzitter geeft aan dat, ondanks dat we afgelopen schaatseizoen geopend zijn geweest er door
het bestuur is besloten, als service aan de leden, wederom een clubactiviteit te organiseren op
FlevOnice. Het evenement zal vermoedelijk op zaterdag 12 januari 2019 gaan plaatsvinden.
Uitgangspunt is een gratis entree en kleine vergoeding voor de chauffeurs en/of het huren van een (1)
touringcar. Gezien het feit dat een dergelijk evenement toch wel kost zal getracht worden om enkele
sponsoren te vinden. Lukt dit niet dan zal een kleine vergoeding aan de deelnemers worden gevraagd.
Als volgende punt snijdt de voorzitter de renovatie van de voorgevel van het clubgebouw aan. Deze
bleek inderdaad grondiger gerenoveerd te moeten worden dan aanvankelijk werd gehoopt. Dankzij
zelfwerkzaamheid zijn de kosten in de hand gehouden.
Vervolgens geeft de voorzitter aan dat er binnen het bestuur is voorgesteld om de volgende algemene
ledenvergadering op een zaterdagmiddag te organiseren. Daarbij worden de partners nadrukkelijk
uitgenodigd. Eén en ander zal worden opgeluisterd door een drankje en een hapje of misschien wel een
maaltijd.
Doel is om meerdere leden naar de algemene ledenvergadering te trekken.
De vergadering vind dit een prima idee. Er zal hiervoor vanuit het bestuur een actiecommité worden
benoemd.

Ten slotte heeft de voorzitter nog een dringend verzoek aan alle leden om vooral te laten weten als er
iets veranderd is m.b.t. het(email)adres, telefoonnummer e.d. . Op de website www.ijcl.nl wordt
hiervoor een mogelijkheid geplaatst.

9 Rondvraag
Mon Hoogendoorn geeft als tip het baanreglement wat beter in het zicht te hangen. Aansluitend
vraagt Robert Schenkel aandacht te hebben voor de veiligheid op de ijsbaan. Met name vraagt hij
aandacht voor de hardrijders ten opzichte van de “krabbelaars”.
Ten slotte geeft Nico van Vliet nog een pluim aan het bestuur en de vrijwilligers met betrekking tot
het optuigen en ophouden van de ijsbaan.
Er zijn geen vragen tijdens de rondvraag.

10 Sluiting
Omstreeks 21.05 uur sluit de voorzitter de vergadering en dankt een ieder voor zijn/haar komst. Een
bijzonder woord van dank nog voor de vrijwilligers achter de bar.

*************************
Na de vergadering werd onder het genot van een drankje en een hapje nog gezelligd
“nagetafeld”
**********************

De verslaglegger,
Nico van Vreeswijk secr.

