IJSVERENIGING LEKKERKERK
NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING, gehouden op vrijdag 24 november 2017
in het clubgebouw Weydehoeck.
1. Opening:
De voorzitter opent de vergadering om 20.04. Een speciaal welkom voor de 3
ereleden. Het jaarverslag wordt vanaf dit jaar niet meer voorgelezen.
De baan is gelukkig dit jaar een paar dagen open geweest, alleen ging het ijs gauw
scheuren. In de komende lente gaan we expansievaten plaatsen in de binnenkade
zodat het water onder het ijs beter heen en weer kan “klotsen”.
Het water staat op het moment van de vergadering nog niet op de baan, dit zal
binnenkort gedaan worden.
2.

Notulen van de algemene ledenvergadering van 25 november 2016:
Ook de notulen worden niet meer voorgelezen. De gebruikte letters voor het verslag
zijn prima. Er zijn geen vragen of opmerkingen en het verslag wordt goedgekeurd.

3.

Verslag seizoen 2016 - 2017:
Zoals in de opening door de voorzitter aangegeven wordt ook dit verslag niet
voorgelezen. Het is een kort jaarverslag geven de aanwezigen aan. Het verslag wordt
goedgekeurd en zal op de website van de IJsvereniging worden gepubliceerd.

4.

Ingekomen stukken:
De secretaris meldt dat er bericht van verhindering is ontvangen van de
commissarissen Arie Kok, Charles van der Graaf en Ries de Jong. Ereleden A.
Stoppelenburg en Leo Ros. Ook aspirant-commissaris W. van der Wiligen is verhinderd,
maar blijft kandidaat. Leden Riet en Dolf Slob hebben zich bij Peter van den Berg
afgemeld.
Kaasboerderij Speksnijder heeft bijgedragen aan de prijzen voor de loterij.

5. Financieel verslag, begroting, balans en verslag kascommissie:
De financiële stukken liggen voor alle aanwezigen ter inzage op de tafels. De
penningmeester hoeft weinig toelichting te geven; de stukken zijn duidelijk. De
begroting wordt goedgekeurd door de vergadering. Deze is toegestuurd naar de
commissarissen, ereleden en bestuur door de secretaris. Deze stukken zijn niet
toegestuurd naar de leden.
Winst- en verliesrekening was ongeveer € 1.300,00 negatief, maar is € 550,00 positief
geworden. Dit komt dat we onder andere 3 dagen open zijn geweest, ook zijn er een
aantal nieuwe leden bijgekomen. Verkoop ijsbar valt tegen geeft Nijs aan, Peter van
den Berg vult hier op aan dat alles hierbij zit. Denk aan bv. bakje koffie voor de
woensdagochtend ploeg, ook de nieuwjaarsborrel wordt hiermee verrekend.
Goede rente ontvangen geeft Jo Heuvelman aan. Klopt, behoorlijke bedragen staan
vast geeft Peter van den Berg aan. Bij sommige banken moet je geld meebrengen als
je geld stalt bij de bank. Bij de IJsvereniging is dit niet aan de orde, wij hoeven niet
te klagen over de rente.

Het financiële verslag ziet er keurig uit geeft Cor van IJzeren aan, er wordt geklapt
voor de penningmeester.
Zijn er nog vragen over de begroting? Jo Heuvelman geeft aan dat er weinig donaties
begroot zijn. Er zijn er niet zoveel meer die wij doneren geeft Peter van den Berg aan.
Als er activiteiten op de ijsbaan zijn doet RTV dat, eigenlijk alleen aan de EHBO geven
wij een donatie.
Moeten we geen kosten voor KVK opnemen vraagt Nijs van Bennekum zich af? Kosten
zijn voor verenigingen niet meer aan de orde. Dit schijnt al 6 a 7 jaar te zijn geeft
Peter van de Berg aan. Wij krijgen hier geen rekeningen meer voor.
Jo Heuvelman vraagt de gebruikskosten SVN, huren van het clubgebouw e.d. toe te
lichten. Het gebouw zelf, wc’s, ijsbaan e.d. is van SVN. Als er ijs is is het hele gebouw
voor ons. Marinus de Jong geeft aan dat de IJsvereniging dezelfde kosten heeft als bij
de oude ijsbaan.
Met de kinderen naar de ijsbaan voor € 650,00 is dat niet te laag vraagt Jo Heuvelman
zich af? Dit gaan we alleen doen als er geen ijs is en daar gaan we niet vanuit
natuurlijk. Is dus een inschatting.
Ook vraagt Jo Heuvelman zich af of de expansiestukken niet goedkoper kunnen. Nee,
deze moeten op hoogte gemaakt worden, zijn van beton niet van pvc. Wim van Herk is
hier met name druk mee geweest en heeft hiervoor diverse prijzen opgevraagd.
Balans: Inhoudelijk geen vragen.
Jo Heuvelman vraagt zich alleen af wat we in bezit hebben.
Links op de balans , quad, sneeuwschuiver, inrichting stoelen, keukeninrichting
koelkast, koelbuffet. Inventaris lange baan, bel, tijdwaarneming e.d.
Geluidsinstallatie is van SVN.
Hoever moet je gaan met vermogen vraagt Jo Heuvelman zich af? Belastingdienst doet
er niets aan. Het is afhankelijk van ijs, anders komt er ook niets binnen.
Verslag kascommissie Dick de Wilde. De balans is sluitend op €107.352,65. Kascontrole
is akkoord. Vergadering gaat ook akkoord.
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Verkiezing kascommissie.
Riet en Dolf Slob hebben zich beschikbaar gesteld voor de kascontrole. Riet of Dolf
met Jerry zijn de kascommissie volgend jaar.
Wie wil er reserve staan? Johan de Groot meldt zich aan als reserve.

7. Vaststellen contributie voor 2018 - 2019.
Het bestuur stelt voor de contributie niet te veranderen. De vergadering gaat met
algemene stemmen akkoord.
8.

Pauze
Tijdens de pauze was er een presentatie door Roel Botter over de Krimpenerwaard. De
presentatie was erg interessant, leuk als iemand zo enthousiast een verhaal vertelt.

9.

Verkiezing bestuursleden en commissarissen.
Arie den Besten neemt het woord. Van het bestuur zijn de heren A. Alblas, en M. de Jong
periodiek aftredend en herkiesbaar. Iedereen is akkoord en applaus volgt.
Van de commissarissen zijn de heren M.C. van Buren, M. Van Donk, L. de Jong, A. Kok
en A. Ritskes periodiek aftredend en herkiesbaar. Ook hiervoor is iedereen akkoord en
applaus volgt. De heer W. van der Willigen heeft zich kandidaat gesteld als
commissaris. Iedereen is ook akkoord en applaus volgt ook. Welkom bij de club Wilko!

10. Rondvraag
Nijs van Bennekum: Vraag over de skate-kar, er zou toch een Stichting opgericht
worden? Informatie kan worden opgevraagd bij de skeeler commissie: skeeler bij de
STV Lekkerkerk. Ron van Herk en Tom Mensch weten er alles van. De kar is 3 keer
verhuurd onder andere in Drunen.
Ouderkerk en Haastrecht gaan mee betalen aan de kar. Peter van den Berg zorgt voor
de boekhouding. De skatekar is nu nog eigendom van de Lekstreek, Lekkerkerk en
Ammerstol.
Nijs van Bennekum: Hoe zit het met de lening van 25K voor de wielerbaan? Wim van
Herk geeft aan dat de ontwikkelingen nog steeds lopen. Korte uitleg: B&W geweest,
krijgen we er wel door hebben ze aangegeven, maar B&W is teruggefloten.
Ondergrond niet in een paar jaar verzakt, rapporten gemaakt hoe minste
onderhoudskosten, touwtjes in handen bij Ria Boere, nu op vakantie, afspraak maken
met haar. Toch moet de gemeente iets meer bijleggen, nu willen ze de helft. Moeten
meer bijleggen. Hopelijk gaat het door, lange adem.
Mountainbike parcours langs N210, van Groen alliantie naar Stadsbosbeheer. Plan is
helemaal veranderd, want de mountainbikers mogen niet op het gewone fietspad
komen. Het is een traject met een lange adem. Volgens het recreatieschap komt het
in orde.
Verlichting langs schelpenpad vraagt Kees van der Wal? Wim van Herk geeft aan dat
hier € 20.000,00 bijgelegd moet worden. Dit moet uit een ander potje komen, maar
schijnt er wel te komen.
Ron van Herk, bij het ophalen van de contributie blijkt dat er geen geld meer in huis is
bij de mensen, kan dat niet automatisch? Zouden we dat optioneel kunnen maken?
Nee, wel ophalen. Hij geeft aan dat er meer mensen vragen kan het niet automatisch?
Bv 1 november afschrijving?
Optie? Peter van den Berg, brief erbij doen om het over te maken.
Veel leden verliezen? Wilt u dat het automatisch wordt?
Marinus de Jong geeft dat we binnenkort weer langskomen om de contributie op te
halen. Misschien van ter voren een stukje in de krant hierover, zodat de mensen het
weten?
Piet Mak heeft het geld van kaartjes al binnen, sommige maken het al over geeft Peter
van den Berg aan.
Afspraak wordt dat het bestuur het daar over gaat hebben en dan wordt er een
beslissing genomen.
Jo Heuvelman, Facebook en Twitter gebruiken met de kaartjes? Dus dat de leden
weten dat we langskomen?
Thialf heeft een stukje geschreven. Leden de winter komt eraan. Leg het geld gereed.
Zoiets?
Dick de Wilde, bij nieuwe leden incasso voorstellen?
Leo de Jong, zitten wij op 1200 leden? Nee, 1262 leden om exact te zijn, vier jaar
geleden waren het 1600 leden. Zijn we nu de grootste van Nederland vraagt Leo zich
af. Nee dat zijn we niet, Schoonhoven heeft al 1100 leden meer als ons.
Jo Heuvelman heeft het met Wim van Herk al gehad over het organiseren van andere
dingen op de ijsbaan. Marinus de Jong geeft aan dat we van alles kunnen verzinnen,
maar dat het dan ook georganiseerd moet worden.

Jo Heuvelman. Scholen gebruiken dit terrein, betalen zij hiervoor? Ze moeten het wel
melden, maar de scholen kunnen het vrij gebruiken.
Dick de Wilde, waarom zitten er geen vrouwen bij deze vergadering? Voor deze
vergadering is er meestal weinig animo bij de vrouwen, maar zijn zeker welkom.
Bestuur zal het meer stimuleren.
11. Sluiting
De voorzitter sluit om 21.44 de vergadering met dank voor ieders aanwezigheid en de
positieve gedachtewisseling. Hij wijst nog op de gratis loterij en de mogelijkheid deel
te nemen aan het al oude bekende biljartspel. Het bleef nog een lange tijd erg
gezellig. Laten we hopen op een strenge winter.

Lekkerkerk, 24 november 2017,
M. de Jong Hzn.
Voorzitter

P.A. Ranke
Secretaris.

