
Notulen 03-06-2013 

Aanwezig: John dV, Edith, Jan en Franklin 

Agenda: 

1. Notulen 

2. IJsbaancommissie 

3. Sponsorcommissie (volgend overleg) 

4. Evaluatie HOW 

5. HOW 12,5 jaar 

6. Beleidsplan 

7. Planning volgende ALV 

8. Financiële stand van zaken 

9. ICE  

10. Clubkleding 

11. Robin  

12. Maaidag/klusdag 

13. Maatschappelijke meerwaarde 

14. € 25.000,- 

15. Henk 

Mededelingen:  
Bij het lezen van de  verzekeringstukken viel op dat als mensen geen pols- en/of 
elleboogbeschermers dragen de vereniging een hoger eigen risico heeft. Klopt dit? Dit laten we 
nakijken door Frans van Dijk. Elle neemt contact met hem op. 
Deze zaken moet we zeker meenemen  in het huisregelement. Iets in de trant van ‘dragen van 
elleboogbeschermers en polsbeschermers wordt dringend aangeraden’.  

Workshop val breken (judo) of zoiets doen nav de laatste valpartij. Dit beleggen we bij de 
skatecommissie. Misschien ook meer aandacht besteden aan een soort mentale training, wat doe je 
als … Ook dit beleggen we bij de skatecommissie. 
 
Evaluatie afgelopen valpartij ivm verder verbeteren van de veiligheid voor de club en voor je 
mederijders. Dit wordt georganiseerd. 
 
1) Notulen: 
Het hek  is gerepareerd. De gemeente was hier blij mee.  
John dV heeft contact gehad met Marieke Bos van de gemeente. Zij stuurt nog stukken naar John dV 
ivm de afspraken omtrent de groenvoorziening. 

Contact met de  NSV in het kader van onze ijsbaan,  misschien samenwerken met NSV op de 
skeelerbaan. In eerste instantie een informele kennismaking. 

ICE kaartjes: 
Dit gaat Elle met John L verder uitwerken. Logo als watermerk, dubbelzijdige afdruk met alle 
gegevens. Kaartjes lamineren met speciale hoesjes.  Wat zijn hiervan de kosten.  

Cursusgeld is inclusief lidmaatschap. Dit was € 45,- voor volwassenen. Dit is  € 50,- voor volwassenen. 
Voor de jeugd is het € 35,- (30 + 5). Gaan we het bedrag voor de jeugd ook verhogen. Zij zijn lid voor 
het seizoen. Dan stopt het lidmaatschap automatisch. Volwassenen moeten zelfstandig opzeggen.  



Bij John L navragen of voor de Jeugd de prijs ook verhoogd is?  Geldt dit voor het volgende seizoen?  
Skeelercommissie gaat dit te zijner tijd bepalen.  
Het zou verstandig zijn om meer reclame te maken, in de regio, voor de lessen en de 
skeelervereniging. 

N.a.v de Actielijst: 
Bedrijven helpen sportclubs met gesloten beurzen. We gaan onze vereniging hiervoor aanmelden (JL 

via Edith) zodat als  we iets nodig hebben we hiervan gebruik kunnen maken. Wel concreet vraag 

formuleren. 

2) IJsbaancommissie: 
Berry en Wim willen wel hand- en spandiensten verrichten. Cor van Ingen wil ook hand- en 
spandiensten verrichten. Monique Maas geeft aan niets met de ijsbaan te hebben. Eric Theunissen is 
gevraagd om plaats te nemen in de commissie. Hij denkt er over na. 
Henk Doeleman wil wel wat voor de club doen. Dat heeft hij al eerder aangegeven. We gaan hem 
vragen voor de ijsbaancommissie.  
Louis wil ook hand- en spandiensten verrichten. 
IJsbaancommissie gaan we vanuit het bestuur opstarten (Jan en Franklin) en van daaruit de 
commissie opzetten. Zij benaderen hiervoor Nel en Louis. Eventueel ook Henk Doeleman afhankelijk 
van het gesprek met hem. Hierin nemen ze ook de mail van de Rabobank mee. 
Voor de input van de prioriteitenlijst worden ook Wim en Berry benadert. 
 
Het onderhoud van de baan gaan we ook vanuit het bestuur opstarten. Er moet gemaaid worden. 
Daarvoor gaan we een bosmaaier aanschaffen. 
We gaan op maandagavond van 19.00 tot 21.00 uur een klusavond houden voor de ijsbaan.  
Voor dit onderhoud moeten we het budget goed in de gaten houden! 
Zaken die nog betaald moeten worden zijn: van Eldik ivm aanleggen pad. De pompen moeten 
gerepareerd worden en er moet een bosmaaier worden gekocht (Franklin) ivm onderhoud van de 
baan. 
Aanleggen pad bij tennisbaan. Hier wordt al aangewerkt. Jan overlegt met Eldik over de planning en 
vraagt een offerte ivm de kosten. 
De grote pomp staat bij Jan Vink in Overasselt. Hij zou deze nakijken. Franklin informeert hoe het 
hiermee staat. Hij en Hubert gaan ook de kleine pomp proberen te repareren. Voor de grote pomp 
hebben we een tractor nodig… kunnen we die lenen via de ‘gesloten beurzen’ site? 
Zouden we evt een pomp kunnen huren als deze niet te maken zijn? Wat zijn de kosten van huur tov 
aanschaffen van een nieuwe pomp. 
Er is nog tot het eind van het jaar een vergunning om een nieuwe puls te slaan. De kosten hiervan 
zijn rond de € 350,-. Hier zetten we dan meteen een afsluiter op. Het schoonmaken van de kapotte 
puls is € 250,- en dan zijn we niet zeker dat deze nog goed is. We laten daarom een nieuwe puls 
slaan. 
Jan maakt een prioriteitenlijst voor de baan samen met Franklin. 
Misschien een keer een hele vergadering besteden aan de ijsbaan. Wat willen we hiermee op de 
korte, middenlange en lange termijn? 
 
15) Henk Roelofs  wat kan hij doen voor de vereniging? Concrete zaken aan hem vragen. John dV 
benadert hem als nodig. 
 
11) JdV neemt contact op met Robin. Hij mag per 1 januari 2014 weer lid worden, maar alleen met de 
blik vooruit!  
 
10) Kleding: bij een korte inventarisatie bleek dat er al diverse mensen kleding willen bestellen (22 
stuks). Edith gaat na of we nu nog kleding kunnen bestellen ivm vakantie van het bedrijf.   



 
 
Rondvraag 

 23 augustus vieren we het 10 jarig bestaan van de SNH (vanaf 19.00 uur) met een BBQ. 

 Nieuwsbrief maken met de stand van zaken. 
 
 
Volgende vergadering is 24 juni (19.30 uur) bij Franklin en Elle. 
 
 
 
 
 
 
 
 


