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Notulen Algemene Ledenvergadering 

Datum: donderdag 19 oktober 2017 

Plaats: Weeshuis Monnickendam 

Aanvang: 20.00 uur 

Aanwezig: alle 6 bestuursleden en 14 leden (zie presentielijst) 

______________________________________________________________________________________ 

1. Opening 

Voorzitter Dirk van Geemen opent om 20.04 de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. Hij 

meldt dat Ank Greuter zich heeft afgemeld. Er zijn geen ingekomen stukken. 

 

2. Notulen ALV 2016 

De notulen worden door de voorzitter voorgelezen. Naar aanleiding van deze notulen moeten de 

volgende wijzigingen worden doorgevoerd: 

• Punt 4 moet zijn ‘Jaarverslag penningmeester 2015-2016 

• Bij punt 7, derde regel staat een typefout. Moet zijn ‘administratie’. 

Er zijn geen vragen naar aanleiding van de notulen en de notulen worden goedgekeurd. 

3. Jaarverslag 2016/2017 – secretaris 

Secretaris Janine Klein heeft een kort jaarverslag samengesteld. Hoewel er weinig tot geen ijs lag, 

is er toch veel gebeurd en hebben de vrijwilligers van de vereniging niet stilgezeten. Het 

jaarverslag wordt voorgelezen ter vergadering en als bijlage bij dit verslag gevoegd. Ook wordt het 

op de website gepubliceerd. 

 

4. Financieel Jaarverslag 2016/2017 – penningmeester 

Penningmeester Yuri Verweij geeft een korte toelichting op de opvallende zaken in het 

jaarverslag. Deze zaken zijn ook opgenomen in de toelichting op de Verlies & Winstrekening en de 

toelichting op de balans. Voor het komende jaar 2017/2018 wordt eenzelfde begroting 

aangehouden als voor het afgelopen jaar. Er zijn geen verdere vragen, dus het financieel 

jaarverslag is hiermee afgerond. 

 

Voor wat betreft de stand van zaken van het oud papier zien we een dalende trend. De 

opbrengsten van het oud papier zijn onze belangrijkste inkomstenbron. Het onder de aandacht 

brengen van het ophalen heeft onze aandacht en er zijn afgelopen jaar al promotionele 

activiteiten geweest om de opbrengst te verhogen. We zien dat er een opleving is geweest na een 

promofilmpje op Omroep PIM. Daarnaast staat het elke week in Prettig Weekend en heeft er een 

flyer in Prettig Weekend gezeten na de zomerstop. Ook zijn we actief in de promotie op Facebook. 

 

Jan Overgoor meldt dat hij zijn papier altijd bij Deen in de bak gooit, maar dat vanaf nu nooit meer 

zal doen. We verwachten een hogere opbrengst op de Dissel vanaf heden. 
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5. Kascommissie 

Ook dit jaar waren Cor Roos en Evert van Zaanen zo attent om de kascontrole uit te voeren. Bij 

afwezigheid van Cor neemt Evert het woord. Hij geeft aan dat de koffie bij Yuri niet te drinken 

was, maar dat de cijfers wel allemaal prima in orde zijn. Ze hebben de boekhouding en de 

bankrekeningen gecontroleerd en zijn akkoord. Zij adviseren de ALV decharge te verlenen aan het 

bestuur. Een getekende kascontrole verklaring is in het bezit van de penningmeester. De 

vergadering is akkoord en verleend decharge voor het gevoerde beleid. 

 

Er meldt zich niemand spontaan voor de kascommissie voor 2017/2018. De voorzitter verzoekt 

Eric Heusinkveld en Dirk Hoekstra om deze schone taak op zich te nemen. Zij gaan akkoord en 

worden volgend jaar door de penningmeester uitgenodigd om de kascontrole te doen. 

 

6. Bestuursverkiezing 

a. Bestuurslid Rob van de Geer is aftredend, maar gelukkig weer voor een termijn 

herkiesbaar. Er melden zich geen nieuwe kandidaten en er heeft niemand bezwaar tegen 

deze benoeming voor nog een termijn. 

b. De voorzitter geeft aan dat het bestuur op zoek is naar nieuwe bestuursleden en vraagt de 

aanwezige leden om hier over na te denken. Spontane aanmeldingen blijven helaas uit. 

 

7. Jeugdzaken 

Er waren afgelopen jaar geen activiteiten op natuurijs. Wel zijn we naar FlevonIce geweest. Voor 

komend jaar is Erna Reijnders in gesprek met het Olympisch Stadion, om te kijken of we daar dit 

jaar terecht kunnen. Daar is op dit moment nog geen verder nieuws over. 

Eric Heusinkveld meldt dat er misschien mogelijkheden zijn dit evenement te combineren met de 

STG (Schaats Training Groep) in Waterland. Dan kunnen er gezamenlijk ook wat activiteiten 

opgezet worden. Eric en Erna houden hierover contact. 

 

8. Leden lidmaatschap KNSB / Gewest 

De voorzitter meldt dat we met een delegatie van ons bestuur op 17 oktober bij het Gewest in 

Purmerend zijn geweest om te praten over de huidige situatie. Het Gewest vraagt nu €1,- per lid. 

Die euro kregen ze vroeger als recontributie via de KNSB en moeten wij nu rechtstreeks afdragen. 

Deze euro komt nu bovenop onze bijdrage aan de KNSB. Het bestuur is het hier niet mee eens, 

vooral niet omdat er niet over gecommuniceerd is. Vorig jaar hebben we na een langslepende 

discussie 50% van de factuur betaald en daarmee ging het Gewest akkoord. Toegezegd is toen dat 

de bijdrage in het nieuwe jaar zou dalen. 

 

We hebben in de vergadering ons ongenoegen geuit over dit onbehoorlijke bestuur en de slechte 

communicatie vanuit het Gewest. Het bestuur vraagt de vergadering wat nu het beste is. 

Voorgesteld wordt om 60% van de factuur te betalen en de andere 40% alleen als de toezegging 

over de verlaging van de bijdrage voor het nieuwe seizoen waargemaakt wordt. Het bestuur 
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neemt dit voorstel over en communiceert dit aan het Gewest en zal overgaan tot betaling van 

60%. 

 

Doordat we de factuur niet betaald hebben, zijn ook de contributiekaarten niet uitgereikt. Het 

bestuur wil benadrukken dat deze kaart niet nodig is voor deelname aan onze activiteiten. Het 

bestuur heeft een waterdichte administratie en weet precies wie er lid is. Dat is belangrijker dan 

zo’n papiertje. 

 

Tot slot meldt de voorzitter dat in het nieuwe seizoen de ijsbanen verzelfstandigd worden. Als er 

alleen natuurijsverenigingen bij het Gewest aangesloten zijn, is er ook minder geld nodig voor het 

lidmaatschap en is de verwachting dat de bijdrage in het nieuwe seizoen ook verlaagd zal worden. 

Op 18 november is de ALV van het Gewest. Een afvaardiging van het bestuur is hierbij aanwezig. 

 

Tijmen de Bree meldt dat er op 18 november geen uitspraak zal worden gedaan over die 

contributie. Er zal dan een tussenstand worden gegeven van hoe het er in de nieuwe situatie uit 

gaat zien. Hij is daar als lid van de werkgroep bij betrokken vanuit het Gewest. Het is duidelijk dat 

de huidige situatie niet meer houdbaar is. De verwachting is dat er pas in de voorjaarsvergadering 

iets zinnigs over de financiën gezegd kan worden. 

 

9. Rondvraag 

Wim Tap meldt dat het innen van de contributie officieel gemeld moet worden. 

Gerbrand Karmelk hoopt dat er ijs komt. 

Ed Tuyp vraagt of dat Erna is op de foto in het jaarverslag van de secretaris, waarop Erna 

bevestigend antwoordt dat zij dit is bij zonsopkomst boven het Varkensland. 

Dirk Hoekstra noemt de langzame afname van leden zorgelijk. De voorzitter laat weten dat er 

maar één manier is om leden te werven en dat is met natuurijs. 

Jan Overgoor is vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk in Waterland. Zij laten vluchtelingen in 

Waterland kennismaken met de Nederlandse cultuur. Misschien dat het leuk is om met die 

mensen iets te doen als er ijs ligt? Jan wordt verzocht een mail te sturen naar 

info@ijsclubmonnickendam.nl als het zover is. Ad-hoc is er altijd wel iets te regelen. Zo zijn er veel 

tweedehands schaatsen die dan bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden. 

Dré Greuter ‘mag lijden dat we omkomen in het werk deze winter’. Zijn opmerking wordt met een 

grote glimlach gewaardeerd. 

Wim Tap laat weten dat de toertochten Waterland Oost+West Monnickendam niet als 

opstapplaats noemen. Het bestuur neemt dit op met het bestuur van de Waterland Oosttocht. 

Wim Tap geeft tot slot aan dat andere organisaties ook voor vrijwilligers contracten opstellen. Hij 

geeft een print van een mogelijk vrijwilligerscontract aan de secretaris af ter informatie. Het 
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bestuur meldt dat het het overwegen waard is om dit te gaan doen. Tot op heden werkt het 

registreren van naam en tijd bij diensten in de Koek & Zopie ook.  

Muus de Groot laat tot slot weten dat we waren uitgenodigd om de nieuwbouwplannen voor de 

duiker in de Dijksbrug (onder N247 naar Overleek) te bekijken. Op basis van die plannen hebben 

wij het ingenieursbureau dat belast is met de tekening, laten weten dat de brug zowel `s zomers 

als `s winters een belangrijke doorgaande route is. Het plan om de duiker te verlagen is hierdoor 

van de baan. De duiker wordt nu minimaal 17/18 cm hoger en ook breder. Er is beloofd om aan 

het kunstwerk ogen te monteren, waar de vlonders aan kunnen hangen. We hebben een mail met 

tekeningen ontvangen, met het verzoek tot een reactie. 

10. Sluiting 

De vergadering wordt om 21.13 afgesloten door de voorzitter. De aanwezige leden worden 

bedankt voor hun aanwezigheid en uitgenodigd voor een afsluitende borrel. 

 

***** 


