
Notulen bestuursvergadering SNH-Heumen d.d. 22-4-2013 

 

Aanwezig: 

Franklin, John, John, Jan en Edith 

 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering om 19.38 uur 

 

2. Mededelingen 

a. Boos mailtje van de gemeente ontvangen over het verplaatsen van de 

hekken rondom het trapveldje. Franklin kijkt hier samen met Jan en Wim 

na. Aan de hand daarvan nemen ze een besluit over wat er moet 

gebeuren. 

b. Mail van gemeente over een bijeenkomst morgen. Ze wil alleen met de 

mensen overleggen die een subsidie krijgen. JdV neemt contact op om in 

gesprek te gaan met de gemeente. Hij wil kennismaken en kijken wat de 

gemeente kan betekenen voor de SNH. 

c. Mark vh Hof van de NSV wil graag een informele kennismaking in 

september. Hiervoor wordt een datum geprikt. Tijdens deze kennismaking 

wordt ook gekeken naar mogelijkheden om samen te werken. 

d. Ingekomen mail van Henk over lesgeven. JvD heeft met Henk gesproken 

en uitgelegd dat er voor de trainers €20,- wordt uitgegeven voor het geven 

van training. Henk heeft aangegeven dat hij geen training wilde geven 

voor dat bedrag. Hierop heeft het bestuur andere mensen ingezet zodat de 

training door konden gaan. Een paar dagen gaf Henk aan dat hij toch les 

wilde geven. Helaas waren er al andere trainers geregeld. 

 

Extra agendapunt van Edith 

A) Ledentochten 

Er worden er twee georganiseerd door de skatecommissie. JL is uitgenodigd bij de 

vergadering van deze commissie en hij gaat er heen. 

B) Hoe nu verder met trainers: voor dit jaar is het geregeld. Volgend seizoen opnieuw 

bezien. 

zie hierboven, punt 2.d 

C) Hoe nu verder met skatepad 

Het pas is aangetrild en er is een proefstuk neergelegd. Er ligt te veel zand. Dit 

moet verwijderd worden. Om het pad af te maken zijn er ongeveer 3 mensen 

nodig om Wim te ondersteunen. Het zou handig zijn als dit na de meivakantie 

klaar is. Jan vraagt aan Wim wanneer hij tijd heeft om het pad af te maken. Als 

het kan aanstaande zaterdag. We doen ook een oproep voor wat mensen voor het 

sjouwwerk. Ook zijn er 2 kruiwagens nodig. Jan neemt dit op zich. 

 

3. Notulen d.d. 27-3-2013 

De skatecommissie is compleet.  

De volgende vergaderingen is op 3 juni in Nijmegen. 

Indien nodig wordt er op woensdagavond bijeengekomen, na de training, zodat er 

snel een aantal beslissingen genomen kan worden. 



Evaluatie HOW samen met skatecommissie. Hiervoor wordt de skatecommissie 

uitgenodigd voor 3 juni. Dit komt dan als eerste punt op de agenda. 

 

Voortgang HOW:  

4 km gaat niet door, kan van actielijst af. Alles van JL loopt.  

Er is naar de KNSB een mail gestuurd of we alleen de inschrijfkaarten kunnen 

hebben ipv de hele kar. Hester Pardoel komt deze kant op, zij kan de 

inschrijfkaarten dan meenemen. De vraag ligt bij Hester. Ook omdat het lenen 

van helmen is minimaal tijdens de tocht.  

Verkeersregelaarstoets is digitaal te maken. Als je dit gehaald hebt kun je bij de 

gemeente Wijchen hesjes op halen. Zij lenen deze verkeersregelaarshesjes uit. 

EHBO’er staat niet op de actielijst. Dit wordt toegevoegd. 

 

4. IJsbaancommissie 

Berry heeft een taakomschrijving gemaakt van de werkzaamheden van de 

ijsbaancommissie. Deze zullen we bespreken. Ook de bemensing zal besproken 

moeten worden. 

 

JdV is bij de ijsbaancommissie i.o. geweest. Berry heeft een stuk geschreven hoe 

hij vindt dat het moet gaan. Stuk van Berry doornemen en een plan van aanpak 

aangegeven.  

Coördinatie / communicatie > de commissie vindt dat dit door een bestuurlid moet 

gebeuren. Bij de skatecommissie is het niet, maar er is wel uitwisseling met de 

commissie. Je bent als bestuurslid dan wel meteen voorzitter van de 

ijsbaancommissie. Communicatie en coördinatie van het bestuur. Wel duidelijk 

krijgen wat zij precies over communicatie en coördinatie verstaan. Het is niet de 

bedoeling dat een bestuurlid met de uitvoering bezig is. Berry heeft een goed en 

overzichtelijk stuk geschreven. De coördinatie vanuit het bestuur wil Jan op zich 

nemen, maar alleen in de zomermaanden. In de ijsperiode heeft Jan daar geen 

tijd voor. Wie vervangt Jan in de winter?  

Wim wil niet in de commissie zitten heeft hij aangegeven. Hij wil wel hand- en 

spandiensten verrichten 

 

Met de gemeente is afgesproken dat zij de eerste 2 jaar alleen de bult (vervuilde 

grond) en het terrein aan de Maasstraat maaien. De rest is de 

verantwoordelijkheid van de club. Hierover moet contact met de gemeente 

worden opgenomen. 

Het plan is vastgesteld door het bestuur. JdV gaat met Berry bellen. Of hij wil 

nadenken of hij toch niet in het commissie wil zitten en dat Jan vanuit het bestuur 

coördineert. Er zijn nog te weinig mensen in de commissie, hiervoor moeten extra 

leden worden opgeroepen.  

 

Naar de pompen gaan Franklin en Hubert kijken. Grote pomp staat in Overasselt 

bij Vink. Zij gaan dit bekijken. 

Er zit weer rotzooi in de put / puls. We moeten deze toch gaan afsluiten. Er ligt 

nog een vergunning dat er een nieuwe geslagen kan worden.  

 

 

 

 



5. Sponsorcommissie / PR commissie / ledenwerving 

Er zal hier ook een begin mee moeten worden gemaakt. John L. heeft hier een 

voorzet voor gegeven. Eerste op papier zetten wat we van deze mensen 

verwachten. Marcel wil een communicatieplan maken. Een goed sponsor- en pr 

plan waarin we inhoudelijk aangeven wat we precies willen. 

Concepttekening laten maken van de toekomstige ijsbaan. Wie gaat dat doen? 

Franklin, John mailt de stukken door. John en John gaan informeren bij 

sponsorcommissie van verschillende vereniging. 

John mailt de vraag rond over bestelling/interesse clubkleding en vraagt een 

offerte op bij de leverancier. 

 

6. Voortgang HOW 

Kassa bij Jan ophalen, de stempels en stempelkussens zoeken.  

Klein geld vooral muntstukken € 70 - € 80 ,- Franklin regelt dit. 

 

7. SNH-Heumen 12,5 jaar 

Hier willen we aandacht aan besteden voor de hele vereniging. Dit moet wel low 

budget. Er wordt gekeken hoeveel geld we hiervoor vrij kunnen maken. 

Doel van deze bijeenkomst is het binden van leden.  

 

Het 10 jarig bestaan was afgelopen oktober. Gaan we nog iets hiervoor 

organiseren? Draaiboekje maken en een budget hiervoor opstellen. Elle maakt 

een draaiboek. Bij 10 jarig bestaan alleen voor leden.  

Bij 12,5 jarig bestaan nodigen we ook buurtverenigingen en sponsoren uit. 

 

8. Beleidsplan 2014-2018 

John dV heeft hiervoor al een aantal zaken op papier gezet. We moeten echter 

bespreken wat in een beleidsplan moet staan en wat in een huishoudelijk 

reglement thuis hoort.  

We moeten ook een fundamentele keuze maken of de verening een vriendenclub 

of grotere vereniging gaat worden. 

Ook moet er een besluit vallen om wel of geen skeelerbaan aan te leggen. 

Misschien hierover een enquête rondsturen. 

Als voorbereiding hierop wordt er een uitgebreid beleidsplan opgesteld. 

JdV maakt een opzet en in de volgende vergaderingen wordt hiervoor steeds wat 

tijd ingeruimd.  

 

9. Reiskostenvergoeding en vergoeding trainers 

 

Vergoeding trainers € 20,- per persoon voor dit jaar, als uitzondering.  

Volgend jaar € 15,- als vergoeding trainers. 

Reiskostenvergoeding: buiten een straal van 30 km om Heumen zijn de 

brandstofkosten 12,5 ct / kilometer. Vooraf melden dat je deze kosten gaat 

maken. 

 

Dit zal ook worden vastgelegd in het huishoudelijk reglement. 

 

10. Rondvraag  

 

 Franklin vraag of de aankopen vooraf bij hem als penningmeester willen melden.  



 Haalbaarheidsonderzoek doen ivm skeelerbaan, dit nemen we mee in het 

beleidsplan. 

 Kan er eerder gestart worden op woensdag met de training? We nemen dit mee in 

het beleidsplan. Als er meer jeugd komt is dit zeker te overwegen. 

 Edith ICE kaartjes zijn op. Deze kunnen besteld worden heb probleem is de 

hoesjes. JL gaat ermee aan de slag. De kaartjes worden besteld bij de Printservice 

in Overasselt. 

 Bedrijven helpen sportclubs met gesloten beurzen. Zie ook 

www.demaatschappelijkemeerwaarde.nl. Edith gaat dit verder uitzoeken en kijken 

of het voor ons interessant is. 

 JL Cor heeft nooit geld gehad. Hij heeft zelf ooit gedeclareerd, maar de laatste 

jaren heeft hij niet meer gedeclareerd. Nakijken wat hij eerder gekregen heeft en 

geld naar hem overmaken.  

 Cursusgeld verhogen naar 6 euro per les + contributie (45,-). Volgend jaar € 50,-  

De cursussen volgend seizoen bij skatecommissie onder brengen? 

 Kan er betaald worden via Ideal? De penningmeester zoekt dit uit. 

 Er moet een algemene mail uit naar sponsoren, derde enz dat er een 

bestuurswisseling heeft plaatsgevonden. 

 

11. Om 22.34 uur sluit de voorzitter de vergadering.  

 

3 juni is de volgende bijeenkomst in Nijmegen. 

 

 

  

 

 

 

 

http://www.demaatschappelijkemeerwaarde.nl/

