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Verslag van 85e Algemene Ledenvergadering Vereniging Kennemer IJsbaan
d.d. 10 oktober 2017
Aanwezig:

Gerard de Moel (penningmeester), Rutger van der Klip (secretaris),
Eric Tabak (coördinator ws), José Dijkstra (coördinator js), Henk Schürman,
Jan Breggeman, Dieneke Gerritsen, Cees van Tinteren, Klaas Wokke,
Henk Wenning, Hugo van der Klip, Hanno Pet, Wies Fijnout

Met kennisgeving afwezig:

Christien Kessens, Rob van Keulen, Marian Hoogerbrugge,
Dirk van der Klip (coördinator jury), Willem de Vries
Melis Schaap (kascommissie), Jan Pranger (kascommissie)

1 Opening en Welkom
Gerard neemt voorzittersrol op zich en opent de vergadering en heet ieder van harte welkom.
Een heel heftig jaar. Met allereerst veel trieste gebeurtenissen.
Graag willen we met u een moment van stilte in acht nemen na het overlijden van de heer Hans Laurenssen (STG
zondagmorgengroep), oud-lid Berend Jan Ronhaar, onze trainer Gerard Struijf en het overlijden van Inge, de echtgenote van
onze jeugdtrainer Willem.
Wij leven diep mee met hun achtergebleven gezinnen en wensen hun en de familie heel veel sterkte en kracht om met dit
verlies te kunnen omgaan. Wij wensen dat zij mogen voortbestaan in onze levende herinnering.
Wij willen ook stilstaan bij het ongeval dat Hans Teeling tijdens een trainingsclinic overkwam. Gelukkig gaat zijn herstel
redelijk, hoewel hij nog een weg te gaan heeft. Hans: veel sterkte.
Ach, en dan de winter. We hebben een prachtige ijsvloer gehad. Spiegelglad, windstil, prachtig berijpte bomen....maar
slechts drie centimeter ijsdikte.
Toen begon het te dooien. En was de hele winter voorbij.
Met de weergoden hebben we afgesproken dat de komende maanden een nieuwe poging wordt ondernomen. Zeven
centimeter ijs hebben we nodig. Wij vragen u allen dus om te duimen.
Op 9 mei was er weer een cursus reanimatie en AED-gebruik. Veel belangstelling. Herhaling bleek toch nodig. Een heel
nuttige ochtend c.q. avond met Louise Schalkoord en André van der Zande als deskundigen.
Ondanks alles zijn de trainingen van wedstrijdrijders, jeugd en recreanten steeds doorgegaan. Soms heel spontaan en
vanzelfsprekend overgenomen door andere trainers. Het bestuur is daar echt heel blij mee. En niet alleen het bestuur. Wij
denken dat wij ook namens alle leden mogen spreken.
Het was een voorrecht en genoegen voor het bestuur om te mogen samenwerken als hechte groep. Met elkaar, met de
trainers en met u allen.
Ondanks de klimaatverandering zien we de toekomst met ijzig vertrouwen tegemoet. Als we samen met u de uitdagingen
die het weer, de omgeving en de samenleving ons stellen op slagvaardige wijze tegemoet kunnen treden blijven we onze
plaats in de Castricumse samenleving waarmaken. Wij wensen ons een mooie jaarvergadering.

2. Mededelingen en ingekomen stukken
•
Mededelingen
-

Met kennisgeving zijn bovenstaande personen afwezig.
Afgelopen periode tijdens de zomer heeft Rutger van der Klip tijdens verschillende bestuursoverleggen op ijsbaan
de Meent gesproken met andere vereniging over het ontvlechten van de verschillende ijsbanen uit het gewest.
Het resultaat hiervan is dat er naar een entiteit (Federeratie (VvV-Vereniging van Verenigingen)) wordt
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-

toegewerkt in Alkmaar. Deze zou dan volledig van kracht zijn in het seizoen 2018-2019. Momenteel worden hier
de juiste en missende informatie nog voor uitgezocht.
Het doel van deze ontvlechting is het ‘Schaatsen’ beter te kunnen promoten op de ijsbaan in Alkmaar. We streven
ernaar om de abonnementsprijzen lager te kunnen aanbieden en beter grip te krijgen op abonnementen verkoop,
trainingstijden en promoties.
Naast deze ontwikkelingen zijn we als vereniging ook een samenwerkingsverband aan gegaan bij het
wedstrijdschaatsen. We zullen komend seizoen testen of we binnen het wedstrijdschaatsen te trainingen
attractiever kunnen aanbieden aan de verschillende schaatsers. Met deze samenwerkingen kunnen we betere
gelijkgestemde schaatsers met elkaar koppelen. De trainingen zijn hierdoor meet uitdagender en je traint over het
algemeen met meer leeftijdsgenootjes. We houden deze ontwikkeling in de gaten voor mogelijke verdere
samenwerkingsvormen.

•

Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken.

3. Notulen ALV d.d. 11/10/2016
Notulen Algemene Ledenvergadering van 11 oktober 2016.
Er zijn geen bemerkingen. De vergadering keurt de notulen ongewijzigd goed.

DE NOTULEN WORDEN – ONGEWIJZIGD - MET ALGEMENE STEMMEN GOEDGEKEURD

4. Toelichting financieel verslag
•
Vaststellen jaarrekening 2016-2017
-

-

Gerard licht de punten toe met betrekking tot de jaarrekening. Hierin loopt hij door het afgelopen jaar heen en
benoemt hierin enkele bijzondere punten. Enkele opvallende punten uit de winst en verliesrekening zijn:
o
De exploitatierekening toont een negatief resultaat. We hadden een tekort van € 1250,- begroot. Het
tekort is echter € 1.000,- groter. Dit kan in hoofdlijnen worden toegeschreven aan hogere uitgaven:
o
Voor opleiding (+ € 500,-). In voorgaande jaren gingen enkele knsb-cursussen niet door wegens te
weinig deelname. Er bleek dit jaar voldoende deelname voor trainers- en scheidsrechtercursussen. Er is
dus sprake van een inhaalslag.
o
Voor elektragebruik. (+ € 400,-). Door onbevoegden is in de meterkast (buiten) geknoeid, waardoor een
deel van de baanverlichting een tijd(je) heeft gebrand.
o
Voor aankoop hesjes voor het jeugdschaatsen en trainingsattributen (€ 400,-).
Door verschuiving in de toekenning van kosten naar andere kostenrekeningen is hier en daar en flink verschil
zichtbaar, doch een negatief verschil valt elders weg tegen een positief verschil. Wij verwachten de jaarrekening
op deze wijze in de toekomst te kunnen vereenvoudigen.
Vervolgens leest Gerard de verklaring van de kascommissie voor. Helaas kan de kascommissie niet aanwezig zijn
tijdens de vergadering. De kascommissie beveelt de vergadering haar goedkeuring te verlenen aan de
jaarrekening.
De vergadering keurt de jaarrekening goed en dankt de penningmeester en de leden van de kascommissie (Jan
Pranger en Melis Schaap) voor hun inzet.

DE JAARREKENING WORDT MET ALGEMENE STEMMEN GOEDGEKEURD
•

Vaststellen begroting 2016-2017
Gerard behandelt vervolgens de begroting voor het komende jaar. Als vereniging verwachten we geen grote
wijzigingen ten opzichte van de begroting van het afgelopen seizoen en ziet er hierdoor ongeveer hetzelfde uit.
Enkele posten met betrekking tot de verenigingskosten zullen hoger worden verwacht door stijging van
verenigingslidmaatschap en verhoging in afdracht van leden. Enkele posten met betrekking tot subsidies en
inkomsten vanuit ‘Vrienden’ zijn in de begroting lager neergezet door verwachte bezuinigingen bij de gemeente
bijvoorbeeld en door afname van het aantal ‘Vrienden.
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DE BEGROTING WORDT MET ALGEMENE STEMMEN GOEDGEKEURD
•

Vaststellen contributie 2016-2017
Het bestuur stelt voor dat de contributie voor het seizoen 2017-2018 te verhogen met € 5,00 euro. Het bestuur
stelt i.v.m. de huidige situatie van de vereniging een verhoging van de contributie voor om een sluitende
begroting te verkrijgen De vergadering stemt daarmee in.

DE CONTRIBUTIE 2017-2018 WORDT MET ALGEMENE STEMMEN GOEDGEKEURD
•

Benoeming kascommissie 2016-2017
De leden van de Kascommissie hebben aangeboden volgens seizoen weer deel uit te maken van de kascommissie.
De vergadering waardeert dit en herbenoemt de kascommissie en dankt de kascommissieleden voor hun
werkzaamheden.

DE KASCOMMISSIE WORDT MET ALGEMENE STEMMEN HERBENOEMD
5. Ontwikkelingen natuurijsbaan
Gerard heeft voor de vergadering een korte toelichting op papier gezet die hij de vergadering
voorleest.
Zoals bekend hebben we regelmatig gesprekken met PWN. In april werden we overvallen met de mededeling dat PWN de
gebruiksovereenkomst van de ijsbaan niet meer voor eenzelfde termijn wilde verlengen. Natuurontwikkeling met
faunapassages lag hieraan ten grondslag. Dat leidde tot veel publiciteit en protesten via de provincie. Veel leden hebben bij
de provincie een z.g. zienswijze ingediend m.b.t. het natuurbeheer en behoud ijsbaan. Het clubgebouw kon overigens wel
blijven.
In het voorjaar is tevens het plaatsen van een broedplaats voor ringslangen nabij de ijsbaan voorkomen. Een
overenthousiaste boswachter had takken, mest en bladeren gestort nabij het clubhuis. Vervolgens is op het
fietsenstallingterrein een broedhoop gemaakt. Het zal u niet verwonderen dat wij met de grootst mogelijk kracht hebben
geprotesteerd. Het heeft tot intrekking van dit experiment geleid.
Het doet ons echt goed te kunnen melden dat de formele opzegging van de huurovereenkomst door PWN niet is gedaan,
zodat in ieder geval het voortbestaan van de ijsbaan de komende 3 jaar een feit is.
Volgende gesprekken hebben geleid tot een beter klimaat, waarbij PWN gesteld heeft dat men meer behoefte heeft aan
ambassadeurs dan aan vijanden. Wij hopen en verwachten dat de rust is wedergekeerd en de vriendschappelijke
samenwerking beloond en gecontinueerd wordt. Inmiddels heeft wel een gesprek met de wethouder sportzaken
plaatsgehad, waarbij de gemeente heeft toegezegd te zullen bezien of er mogelijk een terrein beschikbaar komt om als
ijsbaan te kunnen dienen.
Het terrein van de waterberging langs de Zeeweg blijkt hiervoor inmiddels niet beschikbaar. Er wordt verder gezocht naar
een stuk weiland dat als ijsbaan zou kunnen dienen.
Ontwikkelingen volgen elkaar echter snel op. In een onlangs gevoerd gesprek met PWN hebben we heel opbouwend kunnen
spreken over de positie van de ijsbaan als natuurfenomeen. We hebben daarin voorgelegd dat plaatsing van wildpassages
best goed in te passen is als het ijsbaanterrein wordt verbonden met de hoeptuin. Op een slimme wijze kan dan
natuurbeheer en natuureducatie gekoppeld worden aan het unieke ijsbaanklimaat. Mogelijk is dit een doorbraak.
Wij hebben inmiddels een aankondiging ontvangen dat we worden uitgenodigd om onze visie te delen met de
landschapsarchitect die een voorstel tot positionering van de wildpassages en tevens het gehele terrein moet gaan maken.
Dat zou inhouden dat de ijsbaan op deze plek blijft en vooral dat ons clubhuis als uitvalsbasis voor onze trainingen behouden
kan blijven. We zullen u op de hoogte houden van de ontwikkelingen, maar willen u vragen deze informatie als vertrouwelijk
te hanteren.
Wij hebben met PWN afgesproken in dit stadium niet de pers te zoeken. Graag ook uw begrip hiervoor.
Wel zullen wij de wethouder bijpraten. Hij spant zich tenslotte zeer voor ons in.
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6. Toelichting per activiteit
Per activiteit worden door de coördinator of vervanger een toelichting gegevens over het afgelopen
jaar.

7. Rondvraag
We beginnen de rondvraag aan de rechterkant van het bestuur:
Hugo v/d Klip

Ik wil graag nog complimenten doen aan het bestuur hoe we tijdens de
winterperiode zijn neergezet tijdens een korte nieuwsuitzending op RTV N-H!
Het was een mooi stukje promotie, alleen is uiteindelijk het natuurijs helaas niet dik
genoeg gebleken voor opening.
Het bestuur dankt hiervoor! Het was leuk om via RTV N-H de natuurijsbaan en de vereniging te
promoten. Hopelijk kunnen we de omroep komend seizoen welkom heten op natuurijs. Dit zou het nog
veel leuker maken!

Henk Wenning Ik zou graag nog wat mededelen. Bij een lid van de 50+ Fitheidstraininggroep is al
een tijdje ALS geconstateerd, maar traint ondanks alles nog steeds mee! Wij vinden
dit met de groep zeer bijzonder en mogen als vereniging hier zeker even bij stil staan.
Vanuit het bestuur wordt hier positief op gereageerd en hoopt dat één ieder zolang mogelijk kan
genieten van bewegen! Wij zijn hiernaast ook als vereniging bezig met de gemeente om aandacht te
vragen voor ouderen. We hebben unieke mogelijkheden en willen dit graag onder de aandacht brengen
bij de gemeente.

10. Sluiting
Alles is behandeld. Het meeste is gezegd. Gerard dankt ieder voor diens aanwezigheid, inzet en hulp.
Het bestuur wenst allen een heel goede gezondheid en plezier bij het sporten.
Wij wensen ons allen een lekker strenge winter toe.
Hiermee sluit hij de vergadering en wenst allen een goede thuisreis.

