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Notulen 28
e
 Algemene Ledenvergadering De Greb 

 

Vergaderdatum : woensdag 20 november 2013  
Plaats : clubhuis van de MAC, Groeneveldselaan  
Tijd : 19.30 uur 
 
 
1. Opening en presentie 
Piet Doornbos opent de vergadering om 19.40 uur.  
 
Afmeldingen: 
Koen Gerritsen, Frans Davelaar, Jan van de Pol. 
 
2. Mededelingen bestuur + vaststelling agenda 
Mededelingen: 

- Dit is de laatste keer in het clubhuis van de MAC. Het elektra van het nieuwe clubhuis was 
nog niet klaar, daarom moesten we nog voor 1 keer bij de MAC vergaderen, 

- 2 CLV-leerlingen zijn bij de vergadering aanwezig i.v.m. hun marketing project voor De Greb. 
- Een moment van stilte voor Rien van Doorn (bestuurslid), die op 15 november 2012 plotseling 

overleden is. Iedereen krijgt de groeten van Tina. 
- Na afloop van de vergadering kunnen belangstellende het nieuwe clubhuis bezichtigen. 
- Cora is voor de laatste keer secretaris. Het bestuur vraagt nieuwe bestuursleden voor de 

volgende functies: ledenadministratie en secretaris. We zullen in de lokale kranten een oproep 
hiervoor doen. 

- Bij het Sportgala op 11 januari 2014 brengen wij een top-vrijwilliger onder de aandacht. Dat is 
dit jaar Jan Hardeman. Hij heeft heel veel werkzaamheden voor het nieuwe clubhuis verricht. 

- In de extra ALV van 19-06 werden 4 opties getoond, waarvan nr. 1 de duurste was en 4 de 
goedkoopste was. Nu blijkt dat de 4

e
 optie haalbaar is, nl € 7.000 a € 8.000 bovenop de 

subsidie-kosten. 
 

De agenda is vastgesteld. 
 
3. Notulen  

- Algemene Ledenvergadering 14 november 2012.  
Bij punt 4c. Benoeming nieuwe kascommissie moet de naam van Dick van Ree vervangen 
worden door Ton van Veldhuizen. 
Punt 6. Jacqueline Rosendaal is slechts kort lid geweest van de skeelercommissie. Vanwege 
privéomstandigheden is zij opgehouden met deze functie. 
De notulen zijn goedgekeurd en vastgesteld. 
 

- Extra Algemene Ledenvergadering 19 juni 2013 
Bij overige vragen en opmerkingen wordt de vraag van Lien Storm toegevoegd, nl. wat is het 
verschil tussen leden en abonnementshouders. Er wordt toegezegd dat dit onderwerp in de 
volgende ALV in een voorstel wordt voorgelegd aan de leden. 
De firma Van Spanje is failliet. Deze zou het dak op het nieuwe clubhuis gebouwd hebben. 
Voor de exploitatie van het clubhuis hebben we mankracht nodig. Hiervoor gaat het bestuur 
op zoek. 

 
 
 
4. Ingekomen stukken 

- Jaarverslagen algemeen + financieel 
Geen vragen over de balans en de winst en verliesrekening. 
 
De verhuur van het clubhuis kan op termijn alleen aan leden. Hiervoor moet nog wel een plan 
gemaakt worden. 
Bij de aanvraag voor de vergunning is aangegeven dat we geen horecavergunning krijgen 
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d.w.z. geen vergunning voor een biertap. 
Vraag Lien Storm: zijn de kosten voor 2013 of loopt dit over naar 2014? De kosten zijn voor 
2013. 
Tip: maak een reservering voor de kosten op het gebouw zichtbaar en splits dit op in diverse 
posten. 
Is het clubhuis verzekerd? Ja, tegen vervangingswaarde. 
 

- Kascommissie 
Gerben Stellingwerf en Ton van Veldhuizen hebben de kas gecontroleerd. Zij adviseren om 
decharge te verlenen aan de penningmeester voor de uitstekende manier van boekhouden. 
 

- benoeming nieuwe kascommissie 
Gerben Stellingwerf en Jan van Daalen. 
Klaas Vermeer is reserve lid. 
 

- Begroting 2014/2015 
Geen bijzondere vragen of opmerkingen. 

 
 
5. Rooster van aftreden bestuursleden 
Tijdens een ijsperiode is de ijsmeester geen bestuurslid en Cora Vermeer treedt af. We hebben dus 
hard nieuwe mensen nodig voor het bestuur. De functie voor de ledenadministratie moet ook nog 
opgevuld worden. 
 
Piet bedankt Cora voor de jaren die zij actief is geweest als bestuurslid, niet alleen als secretaris maar 
ook als interim voorzitter, toen de vereniging van een schaats- naar een schaats- en skeelervereniging 
overging. Daarvoor moest een hele nieuwe structuur opgezet worden en bijbehorende nieuwe 
statuten. 
 
Meindert Bolt adviseert om functieprofielen (incl. tijdsbesteding) op te stellen voor de vacante functies, 
zoals secretaris en ledenadministratie. Deze functies zijn wel gedurende het hele jaar door actief. 
Er zal een advertentie in de krant geplaatst worden voor deze functies. 
Het bestuur denkt dat we nu in een wat rustiger vaarwater komen nu het clubhuis bijna klaar is en de 
baan in orde lijkt te zijn. 
 
6. Woordje van de skeelercommissie 
Wie zijn de leden van de skeelercommissie? Elly de Jong, Koen Gerritsen, Frank Hafkamp (directeur 
Sportservice), Henk Uri, Dick Nap (adviseur skeeleractiviteiten en trainer), Rick van Manen 
(webmaster) 
Op dit moment zijn er 35 betalende skeelerleden, meer kinderen dan volwassenen. 
De kinderen krijgen een paspoort als zij goed kunnen skeeleren/schaatsen. 
Het Friday Night Event moet extra gepromoot worden. Dus voor 2014 meer PR. 
De scholen kwamen op bezoek tijdens de trainingen van de TVM-ploeg, erg leuk en een hele goede 
PR. 
1x per maand een digitale nieuwsbrief. Deze is voor alle leden en komt ook op de webiste. 
Marielle Boers verzorgt samen met Dick Nap de skeelerlessen, ook in 2014. 
 
In 2014 is het clubhuis open. Dit zorgt voor extra binding met de clubleden. 
 
De PR voor het Oranje Skate Event werd verzorgd door Sportservice. Advies voor 2014: iets meer 
PR. Hoewel er dit jaar weer meer belangstelling was dan het jaar daarvoor. 
Het parcours voor de kinderen was erg leuk en Annamarie Thomas was ook enthousiast. 
Er is echter wel extra hulp nodig voor dit Event. Ursula en Reinolda hebben zich aangeboden. 
 
 
 
7. Schaatsperiode 2013 
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Een delegatie van onze club is naar de schaats- en skeelerclub in Haaksbergen geweest om te leren 
van hun problemen die zij hadden met hun baan in 2005. Dit bleken nl ongeveer dezelfde zijn als wij 
hadden. 
 
De baan is deze zomer hersteld en er is geen smeltend ijs meer in de afgesloten roosters naar boven 
gekomen. Het ziet er naar uit dat het nu goed is. De roosters zijn afgedicht met rvs-platen. We hebben 
er vertrouwen in. 
 
De handtekeningen van zowel de gemeente als De Greb zijn gezet op het opleveringsformulier. 
De situatie is nu zo dat Sportservice het ovaal en de gemeente het vierkant beheert. Zoals de situatie 
nu is dat is nog niet definitief vastgelegd, want in een gesprek met de wethouder Van Soest is nog 
steeds niet duidelijk wie er verantwoordelijk is. 
 
Onze verwachting is dat zowel de kermis als het circus nadelige invloeden hebben op de toestand van 
de vierkante baan. Maar als de gemeente besluit om dit soort evenementen te laten plaatsen vinden, 
dan hebben wij er geen invloed op, 
 
Op 1 december gaat de baan onder water. Het vierkant en het ovaal kunnen onafhankelijk van elkaar 
gevuld worden. 
 
8. Voorstel onderscheid leden en abonnementshouders (zie bijlage). 
Voorstel: zie bijlage. 
 
Reactie van Lien Storm:  
Het was haar vraag van de laatste ALV van 19-06-2013 om dit onderwerp nader uit te leggen. Zij is 
tevreden met de uitkomst. 
 
Kees Heij adviseert om verschillende kleuren stempels te gebruiken voor de 10-rittenkaart. 
 
De 10-rittenkaart is geldend voor het lopende ijsseizoen. 
 
Automatische incasso brengt ook extra werkzaamheden met zich mee, omdat er ook om verschillende 
redenen gestorneerd kan worden. 
 
We zullen een advertentie in de krant plaatsen over de wijzigingen van de entree-bewijzen en ook 
straks als een ijsperiode verwacht wordt. 
 
De facturen worden in 2014 in augustus verstuurd om de inningen in ieder geval voor 1 december op 
de rekening te hebben. 
 
Gerben Stellingwerf: er staan sponsoren ongewild op de website en betalen dus ook niet. Advies aan 
het bestuur om contact op te nemen met de webmaster/sponsorcommissie om dit recht te trekken. 
 
Lien Storm: een stempelkaart voor vrijwilligers maken en als beloning een VVV-bon uitdelen. 
 
Kees Heij: vraagt om een ‘knokploeg’ om problemen zoals wij de afgelopen ijsperiode met 
ruziemakende jongeren te kunnen voorkomen. Piet geeft aan dat hij contact heeft gehad met de 
Politie en heeft de toezegging gekregen dat wij 2 BOA’s kunnen oproepen als dit nodig is. 
 
Diverse tips worden aangedragen. Zoals consequent vragen naar entree-bewijzen - snoezen wordt 
niet geaccepteerd - het is een niet-openbaar terrein, dus onbevoegden kunnen verwijderd worden- bij 
problemen altijd de politie bellen – vrijwilligers goed instrueren – permanent toezicht/controle bij het 
hek – bekend maken dat grote groepen kijkers niet worden toegelaten.- geen sneeuwballen gooien op 
het terrein. 
 
Overweging om begeleiders voor kinderen een gereduceerd tarief te laten betalen. 
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9 Wat verder ter tafel komt. 
N.a.v. de vraag in de uitnodiging voor deze ALV hebben veel leden hun e-mailadres doorgegeven om 
de digitale nieuwsbrief te kunnen ontvangen. 
 
10. Rondvraag 
Reinolda de Bruin:  
Zijn schaatslessen mogelijk tijdens een langere ijsperiode? Op een afgebakend terrein voor kinderen 
op een vrije middag, woensdag- of vrijdag? 
 
Potentiële trainers: Dik van Vulpen, Dick Nap of Geert van Dijk. Dick Nap zal waarschijnljik niet 
kunnen omdat hij actief is bij de Weissensee. Het bestuur zal de anderen benaderen. 
 
Meindert Bolt:  
Hij zal ook in 2014 de 11-stedentocht voor de kinderen gaan organiseren. Het enthousiasme onder de 
deelnemers en vrijwilligers is erg groot. 
De marathon voor volwassenen ging in 2013 niet door, omdat er slechts 3 dagen ijs was. Maar deze 
staat wel op het programma als de omstandigheden dit toelaten. 
 
Gerben Stellingwerf: 
De schaatsrekjes/’stoelen’ waren een groot succes. Misschien kunnen we hiervoor een sponsor 
vinden? 
 
Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering 21.35 uur  en bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid. 
 
 
 
Ondertekening d.d.  20 november  2014 
 
 
 
 
 
 
P. Doornbos    C. Vermeer – van Hunen  A. Lauschus 
voorzitter    secretaris/notulist   penningmeester 
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Voorstel voor de Algemene Ledenvergadering 20-11-2013 over het verschil tussen leden en 

abonnementhouders 

 

Artikel 4 uit de statuten Leden, aanmelding en toelating: 

De vereniging kent verschillende soorten leden,( senior-, junior-, ere- en ondersteunende leden) en 

abonnementhouders 

 

 

In het verleden waren alle abonnementhouders bij VSC De Greb ook leden. Omdat wij in de statuten onderscheid 

hebben gemaakt tussen leden en abonnementhouders, wil het bestuur de praktijk aanpassen aan de statuten. 

Daarom komt het bestuur met het volgende voorstel 

 

 

Voorstel Gegevens in 

ledenadministratie 

Stemrecht 

ALV 

betaling Tarieven  2013 

Leden 

Lidmaatschap 

- betalen hun lidmaatschap vóór 
1 december.  
(skeelerleden event. vóór 1 
maart) 

- Het lidmaatschap is minimaal 1 
jaar geldig 

- kan alleen door 
wederopzegging ongedaan 
gemaakt worden. 

 

- naam 
- adres 
- woonplaats, 
- geboortedatum 
- e-mailadres 

 

 

senior: 

Ja 

 

junior 

adviesrecht 

 

Automatisch 

incasso 

 

Schaats-lid 

Junior €   7,50 

senior €  12,50 

gezin  €  40,00 

 

Skeeler-lid 

Junior €  20,00 

Senior €  40,00 

Gezin  € 120,00 

 

Combi-lid 

Junior  €   25,00 

Senior €   50,00 

Gezin   € 150,00  

Abonnementshouders (alleen 

voor schaatsers) 

10-rittenabonnement 

- alleen geldig tijdens lopende 
schaatsseizoen 

Nee Nee contant  

10-

rittenabonne-

ment 

€ 20,00 
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Losse kaartverkoop Nee Nee contant € 2,00 middag 

€ 3,00 avond 

 

 

 

LEDEN ABONNEMENTSHOUDERS 

Voordeel Voordeel  

- betalen veel lager tarief 
- hebben stemrecht (juniorleden hebben 

adviesrecht) bij de Algemene 
ledenvergadering 
lidmaatschappas ligt klaar als bv ijs- of 
skeelerperiode begint 

- ontvangen regelmatig een nieuwsbrief 
- kunnen deelnemen aan de trainingen 

- Vrienden, gezinsleden e.d. kunnen 
gezamenlijk gebruikmaken van de 10 
rittenabonnement 

 

Nadeel Nadeel 

Geen. - 10-rittenabonnement is alleen geldig voor 
lopende schaatsperiode 

- 1 rit van de 10-rittenabonnement is geldig 
voor 1 dagdeel 

- Zij betalen een hogere prijs dan het 
lidmaatschap, maar wel lager dan 10 
losse verkoopkaartjes 

 

 

 

 

 

 

Voorbeeld tarief 10-rittenabonnement 

5 x middagtarief  (€ 2,00)  5x € 1,50  = €   7,50 

5 x avondtarief (€ 3,00)     5x € 2,50 = € 12,50 

Totaal     € 20,00 

 

 


