
Notulen ALV 20-3-2013 

1. Opening 

Henk meldt zich af voorafgaand aan vergadering af. 

Presentielijst: Evert de Ruijter, Frans van Dijk, Joop Broens, Marcel Koot, Edith Benningshof, 

Markt van ’t Hof, Franklin Hochstenbach, Hielke Meijer, Jolanda van Sommeren, Wim van 

Rossum, Lea Veens-Ebbeng, Berry Morsing, Cor van Ingen, Wil Marcus, Robert van den Ham, 

Monique Maas, Dorien Wolters, Louis Kersten, Joliet Hartman, Nel de Bruin, John de Vries, 

Jan de Bruin, John Lanooy, Hubert Casanova, Judith van Aalst, Ed Luisman, Henk Roelofs. 

 

2. Aanstellen technische voorzitter 

Naar aanleiding van de laatste ALV dd 24-10-2012 verwacht de meerderheid van het bestuur 

een lastige vergadering. Daarom stelt het bestuur voor om deze vergadering door een 

technische voorzitter te laten leiden. Dit houdt in dat deze voorzitter ervoor zorgt dat de 

vergadering  in goede banen wordt geleid. Evert de Ruiter wordt hiervoor voorgedragen. 

Stemt de  vergadering hiermee in? 

De vergadering stemt unaniem in. 

 

3. Notulen ALV dd 24-10-2012 

De notulen worden door de vergadering  goed gekeurd zonder opmerkingen 

 

4.  Ingekomen stukken 

nvt 

 

5. Jaarverslag 

Het jaarverslag is nog niet gereed. Dit volgt zo snel mogelijk en wordt besproken in een 

volgende vergadering en/of de nieuwsbrief. 

 

Financieel verslag 

Het verslag wordt mondeling toegelicht door de huidige penningmeester Jan de Bruin. Dit 

verslag wordt op de vergadering uitgereikt. 

 

Wat zijn de afspraken over de kilometervergoeding?  Deze zijn nog niet vastgelegd. Het 

voorstel is om een bepaalde straal niet declarabel te maken. Wil Marcus geeft aan dat het 

vastleggen van deze afspraken belangrijk is. De afspraken zijn KM vergoeding: 12.5 ct/km 

 

Mark van ‘t Hof vraagt of de begroting van € 5500,- klopt. Ja dit klopt.  De kosten zouden 

hoger zijn geweest als alles officieel was uitgevoerd. Daarnaast gaat de  natuurijsbaan nu 

inkomsten genereren. Dit is een les is geweest om grotere projecten voortaan nauwkeuriger 

te begroten. Ook de voor- en nadelen van ieder project moeten goed worden afgewogen.  

 



Berry Morsing  vraagt welke toezeggingen er zijn gedaan aan de Rabobank voor de donatie. 

De donatie is voor natuurijsbaan en de skeelerbaan. Indien er geen skeelerbaan komt dan 

moeten we dit terugkoppelen aan de Rabobank. Er wordt voorgesteld om bij een volgende 

donatieaanvraag een donatie per onderdeel te vragen.  

 

6. Verslag kascommissie 

Wil Marcus en Monique Maas geven een mondelinge toelichting op hun bevindingen. 

De cijfers kloppen en ze hebben nog een aantal adviezen voor het bestuur.  

- contributies; een goede ledenlijst in Excel met betalingen erbij 

- van alle bedragen moet er een bon zijn 

- voor handbedragen ook een afgetekende bon 

- stortingen ook coderen 

- zo min mogelijk contante betalingen (dit is ook gebeurt, zo doorgaan) 

Wil Marcus geeft aan dat hij de nieuwe penningmeester zal assisteren bij het opzetten van 

de kasboeken ed. 

 

7. Begroting jaar 2013 

Penningmeester Jan de Bruin geeft een toelichting op de begroting van 2013. De begroting 

wordt op de vergadering uitgereikt. 

 

Skateles: er worden voor de skatelessen posters rondgemaild. Voor de jeugd kunnen er nog 

aanmeldingen bij. 

IJsbaan: € 4500,- begroot 

 

Inkomsten clubkleding moet € 250,- zijn ipv 0 

Als we opnieuw gesponsorde kleding willen moeten we hiervoor sponsors werven. De 

huidige sponsoren hebben een eenmalige donatie hiervoor gedaan. 

 

Op de begroting staat een verkeerd jaartal. Dit moet 2013 zijn. 

 

8.  Verslag adviescommissie 

Het verslag van de adviescommissie wordt nader toegelicht door Frans van Dijk. In de week 

dat er natuurijs  was bleek het belang van het goed organiseren van de vereniging en het 

instellen van diverse commissies daarbij. 

 

Hoe controleer je de commissie? Dit zou kunnen  door de voorzitter van de commissie in het 

bestuur te zetten. Je kunt ook de voorzitter/kartrekker  van een commissie in het bestuur zijn 

verhaal laten doen.  

 

Het bestuur gaat een voorstel doen zodat er een goede koppeling is tussen bestuur en 

commissies is. Daarnaast formuleren zijn een mandaat voor deze commissies zodat deze een 

kader hebben waarbinnen ze mogen werken.  

 



9. Bestuursverkiezing 

 In strijd met artikel 13 lid 2 stelt Jan de Bruin zich weer beschikbaar. Kan de  ALV hiermee 

instemmen? Ja, voorstel is zonder onthoudingen of tegenstemmen aangenomen. 

 

Voor het bestuur hebben de volgende personen zich beschikbaar gesteld. 

·    Voorzitter:   John de Vries (verkiesbaar) 

·    Secretaris:   John Lanooy (herkiesbaar) 

·    Penningmeester:  Franklin Hochstenbach (verkiesbaar) 

·    Algemeen lid:  Edith Benningshof (verkiesbaar) 

·    Algemeen lid:  Jan de Bruin (herkiesbaar) 

 

Het voorgestelde bestuur wordt door de gehele ALV unaniem gekozen. 

 

Met een bijzondere dank aan Henk voor al zijn inzet in de afgelopen jaren. De hele vereniging 

hoopt dat hij zich in de toekomst ook  wil blijven inzetten.  

Henk wordt hierbij dan ook benoemd tot erelid voor het leven.  

 

10. Rondvraag 

 

Berry Morsing: zorgen voor een duidelijke taakomschrijving voor een commissie 

 

John de Vries:  

- Zijn er leden die deel willen nemen in een commissie? Graag dit zo snel mogelijk melden. 

- Elle Hochstenbach ondersteunt het bestuur als notulist 

 

Joliet Hartman: dag in Malden in het hoofd houden als promotiedag 

 

Louis Kersten: dank aan iedereen die zich inzet voor de vereniging. Zicht naar voren richten. 

 

Wil Marcus: er moet een nieuwe kascommissie worden samen gesteld.  Wil  treedt het liefst 

af, maar wil eventueel  helpen. Monique blijft en gaat samen met  Judith van Alst de 

kascommissie vormen. 

 

Ed Luisman:  er is een 1 daagse cursus voor skatetrainers in Arnhem. Het zou goed zijn als er 

iemand naar toe gaat. Deze is op woensdag 8 mei2013. 

 

11. Sluiting 

 

 


