IJSVERENIGING LEKKERKERK
NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING, gehouden op vrijdag 30 november 2018
in het clubgebouw Weydehoeck.
1. Opening:
De voorzitter opent de vergadering om 20.07. Een speciaal welkom voor de 4
ereleden. Er zijn totaal 32 mensen present vanavond. Het jaarverslag wordt vanaf dit
jaar weer voorgelezen.
Het bestuur is een beetje ondeugend geweest geeft de voorzitter aan. Patrick Roest is
erelid geworden van de IJsvereniging vanwege zijn prestaties.
Wim van Herk geeft aan dat de lantaarnpalen langs het schelpenpad er komen. Ze
gaan in december 2018 starten met het plaatsen hiervan. Wij als IJsvereniging zullen
een lantaarn sponsoren. Op deze paal komt ons naambordje.
Wim van Herk geeft ook aan dat het mountainbike-parcours langs de N210 er ook
komt, deze wordt in de zomer van 2019 aangelegd.
2.

Notulen van de algemene ledenvergadering van 24 november 2017:
De notulen worden weer voorgelezen. Er zijn geen vragen of opmerkingen en het
verslag wordt goedgekeurd.

3.

Verslag seizoen 2017 - 2018:
Het jaarverslag wordt ook weer voorgelezen. 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 Gerrit van der Hoek,
Ron van Herk, Patrick Roest en Johan de Groot. Kaasboerderij Speksnijder heeft
bijgedragen aan de prijzen voor de loterij.

5.

Kunststof ijsbaan winkeliersvereniging Lekkerkerk:
Arie Alblas legt een en ander uit over de kunststof ijsbaan die de winkeliersvereniging
van Lekkerkerk 20, 21 en 22 december beschikbaar stelt. Deze wordt voor Amicitia
neergezet. De bemanning van het ijsbaantje en de ijsbar wordt verzorgt door de
ijsvereniging. Wie zou er kunnen helpen wordt er gevraagd? Jo Heuvelman vraagt zich
af welk tarief er gerekend wordt? 50% van de opbrengst is voor Amicitia en 50% is voor
de ijsvereniging. Exacte prijzen moeten nog worden afgestemd. Als er ijs ligt gaat het
niet door.

6. Financieel verslag, begroting, balans en verslag kascommissie:

De financiële stukken liggen voor alle aanwezigen ter inzage op de tafels. Het is een
bijzonder jaar geweest. De contributie is veel meer dan begroot, er is nu al 99,5% van
alle kaartjes die zijn uitgedeeld verkocht. Positief is ook dat de ijsbar dit jaar 5 dagen
is open geweest. De medewerking van de ijsvereniging aan de afvalrace heeft ook
positief bijgedragen.
Ook de bijzondere zomer heeft meegewerkt, onder andere hebben er 200 meer
mensen meegedaan met de 9 dorpen fietstocht.

Voor het 2e jaar hebben we ook mee gedaan aan de clubkas campagne, zijn dit jaar 8e
geworden. Wat is dit precies vraagt Charles? Is een donatie-fonds van de Rabobank,
daar kunnen we onszelf voor aanmelden. De leden van de Rabobank kunnen dan
stemmen op een vereniging. De vereniging kan opgeven waar men voor wil sparen. Wij
hebben tijdwaarneming uitbreiden / vervangen, een pin automaat voorgesteld, nieuwe
kopieermachine en hesjes aangevraagd.
De begroting 2018 - 2019 sluit nu op € 500,00 negatief. Contributie staat nu op €
10.900,00, als we alles binnen halen € 11.432,00. Er zijn momenteel 234 jeugdleden
tot en met 15 jaar en 1073 leden ouders als 16. We zijn afgelopen jaar ongeveer 5%
aan leden kwijtgeraakt.
Er ontstaan nog wat vragen over de automatische incasso. We besluiten dit voorlopig
niet te doen. Er wordt nu een briefje aan de kaartjes geniet als er mensen een paar
keer niet thuis zijn met het verzoek het over te maken. Dat gaat voorlopig goed.
Nijs van Bennekum mist de balans. Die kan hij bij Peter van den Berg inzien.
7.

Verkiezing kascommissie:
Dolf Slob en Jerry van Herk hebben zich beschikbaar gesteld voor de kascontrole en
zijn 12 november jl. bij Peter van den Berg geweest. Er zijn wat steekproeven gedaan
en het zag er allemaal keurig uit volgens Jerry. Er wordt dus besloten decharge te
verlenen.
Wie wil er reserve staan? Dolf en Riet Slob gaan door en Johan de Groot neemt de plek
van Jerry van Herk over. De reservekandidaat wordt: Arie Kok.

8. Vaststellen contributie voor 2019 - 2020:
Het bestuur stelt voor de contributie niet te veranderen. De vergadering gaat met
algemene stemmen akkoord.
9.

Pauze:
Tijdens de pauze was er een presentatie door Bert Timmerman over internationaal
scheidsrechter. Was een erg leuke presentatie. Door Wim van Herk wordt Erik Jan
Kooijman lid van verdienste gemaakt. Zijn vrouw Trudy neemt het speldje en de
bloemen in ontvangst. Erik Jan is namelijk zelf in Tenerife.

10. Verkiezing bestuursleden en commissarissen:
Van het bestuur is Wim van Herk periodiek aftredend en niet herkiesbaar;
Kees Hofwegen en Wilko van der Willigen hebben zich verkiesbaar gesteld als
bestuurslid;
Van het bestuur zijn Peter van den Berg en Peter Ranke periodiek aftredend en
herkiesbaar;
Van de commissarissen zijn de heren Nijs Bennekum, Kees den Besten, Cees
Gelderblom, Piet Mak en Cor van IJzeren periodiek aftredend en herkiesbaar;
Iedereen is akkoord gegaan tijdens de vergadering. Marinus de Jong neemt het woord
en zet Wim van Herk in het zonnetje tijdens de vergadering. Wim van Herk wordt
erelid van de vereniging.
Ries de Jong is gestopt als commissaris.
11. Rondvraag:
Jo Heuvelman: Hoe staat het met dit gebouw? Van wie zijn bv. De zonnepanelen? Er
wordt verwezen naar SVN. Zij zijn beheerder van het pand, de gemeente is de
eigenaar. Als IJsvereniging huren wij het gebouw.

Peter van den Berg: Voor mij is dit het laatste termijn van Penningmeesterschap. Kijk
om je heen voor eventuele vervanging van mij.
De samenloop voor hoop is 29 en 30 juni 2019. Wie gaat er mee lopen? 11 teams
hebben zich al opgegeven. De ijsvereniging verzorgt de bar. Verdere informatie volgt.
Voor de rest geen vragen.
12. Sluiting:
De voorzitter sluit om 22.12 uur 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.

Lekkerkerk, 30 november 2018,
M. de Jong Hzn.
Voorzitter

P.A. Ranke
Secretaris.

