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Notulen Algemene Ledenvergadering 

Datum: donderdag 14 oktober 2021 

Plaats: Weeshuis Monnickendam 

Aanvang: 20.00 uur 

Aanwezig: 3 bestuursleden en 13 leden (zie presentielijst) 

______________________________________________________________________________________ 

1. Opening 

Voorzitter Dirk van Geemen opent om 20.04 de vergadering en heet iedereen welkom. Hij is blij 

dat de vergadering dit jaar, in tegenstelling tot vorig jaar, wel doorgang kan vinden. Om dat te 

vieren is er appeltaart bij de koffie. Hij meldt dat er dit jaar een afmelding is van bestuurslid Erna 

Reijnders. Er zijn geen ingekomen stukken. 

 

2. Notulen ALV 2019 

Doordat er in 2020 geen vergadering is geweest, leest de voorzitter de uitgebreide notulen van 

2019 (seizoen 2018/2019) voor. Er zijn geen vragen naar aanleiding van de notulen. De secretaris 

merkt op dat Evert Schuring moet zijn Schurink. Verder worden de notulen goedgekeurd. 

 

3. Jaarverslag 2020-2021 – secretaris 

Zoals te doen gebruikelijk maakt de secretaris elk jaar een kort jaarverslag. Ook voor seizoen 

2019-2020 is dat verslag evengoed gemaakt. Hiervoor verwijst zij naar de website. Voor dit jaar 

was er zowaar leuk nieuws te melden. Er was welgeteld 3 dagen ijs en dat zette bestuur en 

vrijwilligers weer in vuur en vlam. Het leverde bovendien veel nieuwe leden op die in het boekjaar 

2021-2022 terug te zien zullen zijn. Daarnaast was het voor het eerst in de geschiedenis van de 

ijsclub dat er online vergaderd werd vanwege de pandemie. Die pandemie zorgde ook voor 

intensief en stevig overleg met de gemeente. Dankzij onze inzet mochten wij, ondanks de 

geldende beperkingen, toch banen vegen en verlichten. We werden door de gemeente zelfs 

beloond met een bijdrage van € 250 voor onze inzet. 

 

4. Financieel Jaarverslag 2020-2021 – 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 2021-2022 wordt 

eenzelfde begroting aangehouden als voor het afgelopen jaar. Ook blijft de contributie gelijk. 

 

5. Kascommissie 

Voor het afgelopen waren Martin Verbeek en Gerbrand Karmelk ten tweede male aangewezen 

om de kascontrole te doen. Voor de volledigheid meldt de secretaris dat die kascontrole ook in 

seizoen 2019-2020 gewoon heeft plaatsgevonden. De kascontrole vond plaats op donderdag 7 

oktober plaats en gelukkig was er ook dit keer wat lekkers bij de koffie. Martin en Gerbrand 
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hebben geen onregelmatigheden kunnen ontdekken in de administratie die er keurig verzorgd 

uitzag. Een aantal hoge rekeningen is bekeken en gaf geen aanleiding tot vragen. Daarom 

verzoeken zij het bestuur décharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid. Een applaus 

volgt ter akkoord. Rob van de Geer en Ed Tuyp bieden zich aan om de komende 2 jaar in de 

kascommissie plaats te nemen, waarvoor dank. 

 

6. Bestuursverkiezing 

a. In seizoen 2019-2020 was bestuurslid Rob van de Geer aftredend. Hij heeft besloten zijn 

bestuursperiode niet te willen verlengen. Tijdens een van de zeldzame fysieke vergadering 

heeft het bestuur hem bedankt voor zijn inzet en hem daarvoor bloemen aangereikt. 

b. Omdat toch blijkt dat een penningmeester op afstand soms praktisch onhandig is, heeft 

het bestuur het afgelopen jaar uitgekeken naar een vervanger. Die heeft het bestuur 

gevonden in Rob Uijlenhoed. Rob is aanwezig en stelt zich kort voor aan de aanwezige 

leden. Door zijn financiële achtergrond en zijn eerdere functie als penningmeester bij 

Voetbal Vereniging Monnickendam, denkt het bestuur in hem een goede opvolger te 

hebben gevonden en heet hem van harte welkom. Er zijn geen bezwaren vanuit de 

aanwezige leden, waarop zijn aantreding als bestuurslid een feit is. 

c. Daarnaast heeft het bestuur een aantal mensen persoonlijk benaderd voor een rol in het 

bestuur. Daar is helaas geen nieuwe bestuurder uitgerold. Ter vergadering laat Evert van 

Zaanen weten wel in het bestuur plaats te willen nemen. Zijn aanmelding wordt door de 

aanwezigen positief ontvangen en het bestuur heet ook hem van harte welkom. 

d. Door deze twee nieuwe bestuursleden is het bestuur weer op volle sterkte. 

 

7. Rondvraag 

Erik Heusinkveld meldt desgevraagd dat hij als voorzitter van Schaats Training Groep Waterland 

(STG) door de ijsclub is gevraagd om te onderzoeken of er in zijn organisatie draagvlak is om 

invulling te geven aan wedstrijden op natuurijs. Hij geeft aan dit in zijn bestuur te overleggen en 

erop terug te komen. Ook STG is gebaat bij meer leden die veelal door natuurijs worden 

getriggerd zich aan te sluiten, dus hij is er persoonlijk wel gevoelig voor. Hij koppelt de uitkomst 

van zijn bestuursvergadering terug aan het bestuur. 

Kees de Koning doet een aantal voorstellen voor kleinschalige of grotere schaatsevenementen. 

Erik laat weten eerst het bestuur te willen polsen voor we er verder over gaan brainstormen. 

Gerbrand Karmelk vraagt of het mogelijk is weer een spreker of presentatie te hebben na afloop 

van de ALV, om zo ook de opkomst te vergroten. Het bestuur geeft aan hier wel over nagedacht te 

hebben, maar dat – in het kader van corona – bewust voor dit jaar niet verder is opgepakt. 

Ed Tuyp laat weten dat een bekende als Erik Hulsebos wellicht een stuk goedkoper is 

tegenwoordig. Hij weet dat hij vroeger € 1600 vroeg, maar dat is nu misschien anders. Het 

voorstel wordt genotuleerd. 

Ed Tuyp vertelt over het papierophalen dat steeds meer als vuilnisophaaldienst wordt gezien. Hij 

vraagt het bestuur duidelijk te communiceren, misschien wekelijks in de krant? Het bestuur geeft 

aan wekelijks berichten op de eigen pagina en op ‘Je bent Monnickendammer als’ te plaatsen op 

Facebook. Maar mensen moeten wel lezen en zijn ook makkelijk. Publiceren in de krant betekent 
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hoge kosten, waardoor we voor niets aan het ophalen zijn. We zullen er in al onze communicatie 

op blijven hameren dat mensen het compact aan moeten bieden. We gaan daar ook strenger naar 

handelen. Dirk geeft aanvullend aan dat we momenteel met de gemeente in gesprek zijn over de 

vergoeding voor het oud papier. Die discussie loopt nog. 

Rimmert Smits herinnert aan de geldpot die vroeger op het ijs stond om extra inkomsten te 

genereren. Het bestuur laat weten daar dit jaar vanwege corona bewust niet voor gekozen te 

hebben. Wel is er actief online op Facebook aandacht geweest voor de ijspret. Een kleine 50 

nieuwe leden is hierdoor aangetrokken. 

 

8. Sluiting 

De vergadering wordt om 20.51 uur afgesloten door de voorzitter. Na afloop wordt er gezamenlijk 

nog een drankje gedronken. 

 

***** 


