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Notulen Algemene Ledenvergadering 

Datum: donderdag 10 oktober 2019 

Plaats: Weeshuis Monnickendam 

Aanvang: 20.00 uur 

Aanwezig: 4 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 er dit jaar afmeldingen zijn van Dirk Hoekstra en Evert van Zaanen. Ook bestuurslid Erna 

Reijnders heeft zich afgemeld. Er zijn geen ingekomen stukken. 

 

2. Notulen ALV 2018 

De voorzitter leest de uitgebreide notulen van vorig jaar (seizoen 2017/2018) voor. Er zijn geen 

vragen naar aanleiding van de notulen en de notulen worden goedgekeurd. 

 

3. Jaarverslag 2017/2018 – secretaris 

Zoals te doen gebruikelijk maakt de secretaris elk jaar een kort jaarverslag. Zij moet de 

aanwezigen echter teleurstellen. Na diep graven in de archieven van het afgelopen jaar, blijkt er 

écht niets gebeurd te zijn. Geen ijs, geen schaatsuitje, helemaal niets. Voordeel is dat dit de 

vergadering aanzienlijk verkort en dat komt onze gast van de KNRM ten goede aan spreektijd. 

 

4. Financieel Jaarverslag 2018/2019 – secretaris 

Penningmeester Yuri Verweij zit voor zijn werk ook dit jaar nog in het buitenland. Hoewel hij op 

afstand de administratieve zaken verzorgt, neemt de secretaris de fysieke taken in Nederland 

waar. Om die reden neemt zij het financiële jaarverslag ter vergadering door en geeft zij een korte 

toelichting op de opvallende zaken hierin. Deze zaken zijn ook opgenomen in de toelichting op de 

Verlies & Winstrekening en de toelichting op de balans. Voor het komende jaar 2019/2020 wordt 

eenzelfde begroting aangehouden als voor het afgelopen jaar.  

 

Er volgen 2 vragen naar aanleiding van het financiële jaarverslag: 

• Evert Schurink vraagt of er is overwogen de contributie te verhogen. De voorzitter meldt dat 

dat elk jaar weer wordt overwogen, maar dit jaar is besloten het zo te laten. Met een paar 

dubbeltjes verhoging, komen we alsnog niet uit de kosten. Ook volgend jaar zullen we de 

bijdrage weer heroverwegen. 

• Gerbrand Karmelk vraagt of we geen rente hebben ontvangen. De secretaris meldt dat er een 

paar euro rente ontvangen is. Dat zal volgend jaar goed omschreven worden. 

 

5. Kascommissie 

Voor het afgelopen boekjaar zijn Erik Heusinkveld en Dirk Hoekstra wederom aangewezen om de 

kascontrole te doen. Deze vond op donderdag 26 september plaats bij de secretaris thuis. En de 

koffie en koekjes vielen weer in de smaak! Erik Heusinkveld neemt het woord en geeft aan dat 
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alles er weer keurig verzorgd uitzag. Het gaf geen aanleiding tot vragen, maar natuurlijk zijn er wel 

een paar bijzonderheden nader bekeken, zoals de hoge rekening van Garage Boom. Alles bleek 

prima in orde en Erik verzoekt de vergadering décharge te verlenen aan het bestuur voor het 

gevoerde financiële beleid. Een applaus volgt ter akkoord. Voor volgend jaar bieden Martin 

Verbeek en Gerbrand Karmelk zich aan als kascontrolecommissie, waarvoor de voorzitter hen 

hartelijk bedankt. 

 

6. Bestuursverkiezing 

a. Bestuursleden Erna Reijnders en Yuri Verweij zijn beiden aftredend, maar gelukkig wel 

herkiesbaar. De vergadering brengt geen nieuwe leden te berde en dus gaat eenieder 

akkoord met de verlenging van hun bestuursfunctie voor nogmaals 4 jaar. 

 

7. Rondvraag 

Dré Greuter: laat weten dat het nog steeds prima gaat. 

Kees de Koning ziet in het verslag van vorig jaar zijn vraag over digitaal betalen. De voorzitter 

meldt desgevraagd dat we bij meerdere partijen informatie hebben ingewonnen. We weten nu 

dat we bij ijs eenvoudig mobiele pinapparatuur kunnen inhuren. De techniek en regels wijzigen 

echter regelmatig, dus is het verstandiger bij ijs op te schalen en e.e.a. dan in gang te zetten. We 

verwachten dat dan minimaal 60% voor een pinbetaling kiest. Sowieso zijn er afspraken met 

omliggende besturen gemaakt over digitaal inschrijven. Ook dat zorgt ervoor dat veel mensen al 

vooraf via internet betaald hebben. 

Met betrekking tot de stempelkaarten laat de voorzitter weten dat het Gewest nog op zijn gat ligt. 

Ze zijn vooral met de ijsbaan in Utrecht bezig. Er is vorig jaar (nov 2018) tijdens de 

Gewestvergadering gemeld dat er een systeem operationeel is, waarbij er veel mensen gelijktijdig 

kunnen inschrijven en betalen. Het maakt ons dan niet uit of ze wel of niet stempelen, want er is 

al vooraf betaald. Als ze op het ijs komen, hoeven we dan alleen het e-ticket nog te scannen. Evert 

Schuring laat weten dat dat vast een hele verbetering zal zijn. Of het systeem ook zo ideaal is, 

kunnen we pas concluderen als we het voor een eerste maal in gebruik hebben genomen. 

Ed Tuijp vraagt of er ook digitaal gestempeld kan worden. De voorzitter verwijst hem naar de 

notulen van seizoen 2017/2018 die hij net heeft voorgelezen voor het antwoord. 

8. Sluiting 

De vergadering wordt om 20.38 uur afgesloten door de voorzitter. Aansluitend verzorgt Dirk Jan 

van Geemen namens KNRM station Marken een boeiende en leerzame presentatie over 

ijsreddingen. Na afloop wordt er gezamenlijk nog een drankje gedronken. 

 

***** 


