Verslag
ALGEMENE
LEDENVERGADERING

Datum:
Plaats :
Tijd :

zaterdag 23 maart 2019
Clubgebouw IJCL Lopik Dorpstraat naast 12
15.30 uur

1 Opening
Omstreeks 15.45 uur opent plv.voorzitter Nico van Vreeswijk de vergadering. Hij heet iedereen van
harte welkom. Hij geeft aan dat de voorzitter Gert Griffioen in een ingewikkeld gevecht is gewikkeld
tegen een rot ziekte. Gert kan hierdoor onmogelijk de vergadering bijwonen maar hoopt de volgende
ledenvergadering weer aanwezig te zijn. Hij laat een ieder groeten.
Nico is blij dat de nieuwe opzet van de ledenvergadering aanslaat. Er is deze keer gekozen om de
vergadering op een zaterdagmiddag te houden en deze extra “aan te kleden”, met o.a. een Rad van
fortuin en een Frietkar. Iedereen wordt dus van harte uitgenodigd om na de vergadering nog te
blijven en wat te eten en drinken.
Helaas hebben we afgelopen schaatsseizoen de ijsbaan niet kunnen openen. Ondanks de inspanningen
van een aantal bestuursleden en vrijwilligers bleef aanhoudende vorst uit. Nico bedankt de
bestuursleden en vrijwilligers voor hun inspanningen.
Er zijn ongeveer 50 personen op de algemene ledenvergadering aanwezig. Hennie Beenen, René en

Bea de Kruijf, Rob en Amanda Verheul, Wim Spelt zijn met kennisgeving afwezig.
2 Agenda
De agenda heeft op de website gestaan. Als extra agendapunt wordt 6c toegevoegd. Het betreft een
Kredietverstrekking aan VV Cabauw.
De aantekeningen van deze vergadering worden door Johan Kuipers gedaan.

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

4 Notulen algemene ledenvergadering 16 maart 2018
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.
Opmerkelijk punt uit dit verslag is uiteraard de 3 ijsdagen die onze ijsbaan geopend is geweest. Ook
het schaatsevenement naar FlevOnice werd gememoreerd. Ongeveer 50 leden hebben van deze
schaatsdag genoten. 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 ook op financieel gebied nog steeds rooskleurig voor. Het verwachte
begrotingstekort bleef uit omdat de ijsbaan 3 dagen kon worden geopend. Er bleek zelfs een
overschot.
Met betrekking tot de storneringen wordt opgemerkt dat de betrokken leden een brief krijgen om de
contributie alsnog over te maken. Blijft men in gebreken dan wordt men geroyeerd.
Met betrekking tot de eventuele nieuwe passen komt de opmerking vanuit de leden dat er wellicht ook
een barcode aangebracht kan worden. Suggestie wordt meegenomen. Er zal wel naar de kosten-baten
worden gekeken.
Verder wordt vanuit de vergadering opgemerkt dat het wellicht handig is om een aantal
onderhoudsposten te oormerken.
6a kascontrole commissie
De kascontrole commissie werd bemenst door Teus Lekkerkerker en Robert Schenkel. Robert 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.
Men prijst de penningmeester voor de heldere documentatie.
Het bestuur/penningmeester wordt door de vergadering gedechargeerd.

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

6b kredietverstrekking aan VV Cabauw.
Nico geeft aan door de VV Cabauw te zijn benaderd voor een kredietverstrekking i.v.m. hun
verbouwing aan kleedruimten en kantine. Het bestuur staat hier positief tegenover en stelt dat het
goed is deze gerenommeerde Lopikse vereniging financieel te helpen om hun doelstelling te
verwezenlijken. De financiële armslag van onze club is zodanig dat op korte termijn het te
verstrekken geldbedrag niet nodig is. Uiteraard zal één en ander zodanig schriftelijk worden
vastgelegd dat er zoveel mogelijk garantstelling tot terugbetaling wordt gewaarborgd. De
kredietstelling behelst een bedrag van € 10.000, --. Dit bedrag zal een rentepercentage van 0,5%
opleveren en per jaar zal € 1.000,-- worden terugbetaald.
De vergadering gaat akkoord met de kredietstelling.

7 Bestuursverkiezing
Volgens rooster zijn Nico van Vreeswijk en Jan Dirk Schinkel aftredend. Tevens heeft Floor Versluis
te kennen gegeven zijn bestuursfunctie neer te leggen. Nico van Vreeswijk stelt zich herkiesbaar. Jan
Visser en Jeroen van Schaik stellen zich verkiesbaar. Er hebben zich voor de vergadering geen tegen
kandidaten aangemeld. Allen worden unaniem door de aanwezig leden (ge)herkozen.
Nico richt het woord aan Jan Dirk en bedankt hem voor zijn inzet in de afgelopen periode. Grote
klasse dat hij altijd als een van de eersten aanwezig was als er iets gedaan moest worden. Jan Dirk
krijgt een presentje en een bloemetje voor zijn partner. Jan Dirk wil wel graag als vrijwilliger
genoteerd blijven.
Vervolgens richt Fred van Klaren het woord aan Floor Versluis. Meer dan 25 jaar een “zekerheidje” als
bestuurslid van de club. Op hilarische wijze diept Fred uit het verleden van Floor en spreekt namens
het gehele bestuur zijn waardering voor de inzet van Floor. Uiteraard krijgt ook Floor een presentje
overhandigd en daarbij natuurlijk een bloemetje voor zijn partner.
Floor en Jan Dirk worden onder luid applaus door de aanwezigen “uitgewuifd”.
Voor Mon Hoogendoorn en Rob Verheul is er ook een presentje als blijk voor hun bijzondere
inspanningen voor de club.

8 Mededelingen voorzitter
De voorzitter geeft aan dat er door het bestuur is besloten, als service aan de leden, wederom een
clubactiviteit te organiseren op FlevOnice. Het evenement zal vermoedelijk rond 11 januari 2020 gaan
plaatsvinden. In ieder geval voordat de alternatieve 11-stedentocht op de Weissensee wordt
gehouden.
Verder 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.
Ten slotte vraagt de voorzitter de speciale kaart voor Gert Griffioen te ondertekenen.

9 Rondvraag
Er zijn geen vragen tijdens de rondvraag.

10 Sluiting
Omstreeks 16.15 uur sluit de voorzitter de vergadering en dankt een ieder voor zijn/haar komst en
wenst iedereen nog een gezellig samenzijn toe. Een bijzonder woord van dank nog voor de vrijwilligers
achter de bar.

De verslaglegger,
Nico van Vreeswijk secr.

