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Agenda bestuursvergadering SNH-Heumen d.d. 29-7-2013 

Locatie: John de Vries, Zwerfkei 18 te Malden. Aanvang 19.30 uur. 

 

 

Aanwezig: John de Vries, Edith Benninghof, Franklin Hochstenbach, John Lannooy en Elle 

Hochstenbach (notulist) 

Afwezig met kennisgeving: Jan de Bruijn 

 

1. Opening: 

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur 

 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 

Franklin heeft de financiën mbt HOW 2013 op een rijtje gezet en daarnaast ook een 

nacalculatie HOW 2012 gemaakt. Dit overzicht geeft inzicht in de financiën van HOW. 

 

Er wordt een “Hei”avond georganiseerd. Op deze avond komen de volgende onderwerpen 

aan bod: HOW, ijsbaan en skeelerbaan. De bedoeling is om een aantal fundamentele 

zaken te bespreken met betrekking tot de missie en visie van SNH. Iedereen die wil mag 

komen. Doelstelling: lange termijn visie SNH: grote club of vriendenclubje / HOW / Ijsbaan 

/ Skeelerbaan  

Locatie: Dodewaard. Woensdag 2 oktober 

 

De volgende ALV wordt gepland op woensdag 6 november, bij de Toppenberg te Heumen. 

 

Ingekomen stukken: 

2 brieven die via Henk Roelofs zijn ontvangen.  

Eén is er van de Rabobank waarin ze vragen wat de stand van zaken is. JohndV geeft dit 

door  aan de Rabobank.  

De tweede brief heeft betrekking op brand bij de ijsbaan. Hierover nemen we contact op 

met de heer van Duijnhoven. Hij had hierover ook een klacht. Als actie moeten de 

stronken op de ijsbaan op korte termijn verwijderd worden.  

 

Gemeente Heumen en het onderhoud van de ijsbaan. Hiervoor is een afspraak met 

Marieke Bos (gemeente Heumen) op 9 september om 17.00 uur. Hierbij zijn aanwezig 

(JohndV, John L en Franklin) en we nodigen Wim (via JdV) uit. De afspraak is dat wij de 

baan 2 jaar onderhouden en daarna zouden we het er over hebben.  

Voor deze afspraak moet de baan er goed uitzien! Opruimen & maaien en stronken 

opruimen. 

 

Verzoek Ed ivm SNH-kampioenschappen:  

Ranja en stroopwafels zijn er nog, stopwatch levert John L, kosten voor vlaaien is akkoord. 

De kosten van de bekers vindt het bestuur te hoog. Hun voorstel naar de skatecommissie 

om een ludieke beker te maken (bv met skeelerwieltjes). John L geeft dit terug aan de 

commissie. Daarnaast geeft het bestuur terug of er goed op de veiligheid is gelet op het 

parcours. 

 

Elle geeft aan dat ze, ivm een nieuwe vaste baan, zo snel als kan wil stoppen als notulist. 

Tot die tijd blijft ze notuleren. 

  



  

 

 

www.snh-heumen.nl 

 

3. Notulen 04-06-2013 

Notulen: Op- en aanmerkingen ivm worden door iedereen gemaild naar Elle 

Actielijst:   

De actielijst wordt opgeschoond. 

10) Er wordt onderling een datum geprikt om aan de slag te gaan met een plan ivm 

richting voor de SNH. 5 augustus is niet doorgegaan ivm verwijderen stronken op de 

ijsbaan. 

17) Incasso > navragen bij Jan de Bruijn 

20) Frans vDijk > is de vereniging aansprakelijk als er geen bescherming gedragen wordt. 

Daarnaast verzoek om een opzet te maken voor een huishoudelijk reglement. 

26) maandag is nog steeds klusavond voor de ijsbaan. John stuurt hierover een mail. 

31) Hier moet nog actie op uit gezet worden. 

John dV maakt stukje over ijsbaan. Henk Doedeman, Eric Theunissen, Nel de Bruijn en 

Louis worden gebeld om mee te denken over de ijsbaan. 

32) Kleding: is goed besteld. Skeelerpak, Schaatspak en Coulant zijn er te weinig besteld. 

John L doet oproep voor kleding. 

35) kosten jeugdskeeleren is al verhoogd en op de nodige plekken aangepast. 

Franklin heeft met Wim gesproken over de skeelerlessen voor volgend jaar en Wim heeft 

aangegeven deze graag met Willem te willen geven. Willem Hölscher is hiervoor benaderd 

en gaat akkoord. 

 

4. BBQ 23-8-2013 

Zie draaiboek uitwerken en doorsturen (Elle)  

Opzet voor de mail naar John L sturen (Elle) 

 

5. Natuurijsbaan 

Zie mededelingen en ingekomen stukken.  

Afhankelijk van het weer gaan morgen John, John, Franklin, Ed en Berry aan het werk op 

de ijsbaan. 

 

6. Rondvraag 

JohnL: Er is nog geen HOW evaluatie gedaan. Hij stelt voor om de evaluatie van de 

skeelercommissie (mail Ed) over te nemen. De taken die JohnL dit jaar heeft gedaan voor 

HOW gaan naar de skatecommissie. John past het draaiboek aan met de mail van Ed. Elle 

heeft nog een evaluatie van de inschrijfbalie. Deze mailt zij naar JohnL voor het draaiboek.  

Er is nog geen reservering bij de Terp gemaakt voor HOW2014.  

 

Edith: Autogarage Claessen wil ons sponsoren. John dV gaat een reactie geven op dit 

aanbod. Ook zijn er sponsormogelijkheden bij Univé. John schrijft hen aan; dit moet voor 

16 augustus. Elle stuurt hem de stukken van de Rabobank aanvraag op.  

 

De skatecommissie (Ed) wordt gevraagd om het gat tussen het eind van de zomertraining 

en het begin van het schaatsseizoen op te vullen met een activiteit. 

 

De SNH wil komende winter een aantal keren gezamenlijk gaan schaatsen. 

 

7. Einde 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.20 uur 

 

Volgende vergadering: 26 augustus, 20.00 uur, bij Edith? 


