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Agenda 

1. Opening 
2. Mededelingen 
3. Notulen vorige vergadering 
4. Kascontrole 
5. Beleid t.a.v. lidmaatschap en dagkaarten 
6. Oproep vrijwilligers 
7. W.V.T.T.K. 
8. Rondvraag en sluiting 

Opening 

Henk Draaijers opent de vergadering en spreekt de wens uit op een mooi schaatsseizoen met beter ijs 
dan vorig jaar. De vrijwilligers die zich afgelopen seizoen hebben ingezet worden bedankt. 

Mededelingen 

Er zijn geen mededelingen 

Notulen vorige vergadering 

De notulen worden voorgelezen door de voorzitter. Er zijn geen opmerkingen over de notulen van de 
vorige vergadering d.d. 15-12-2010, zodat deze hierbij worden vastgesteld. 

Kascontrole 

Jans Veen en Paul Brok hebben kascontrole uitgevoerd, alles is in orde bevonden. De contributie is 
opnieuw wat teruggelopen tot 890 euro. Inclusief dagkaart verkoop komt het totaal uit op 969 euro. 
Per saldo houdt de vereniging over het afgelopen boekjaar toch nog 438 euro over. Er is daarmee 
voldaan aan de verplichte reserveopbouw van 300 euro per jaar (t.b.v. de garantstelling van 5000 
euro door stichting Dorpsbelangen).  
 Johan Veenstra en Wout Schuurmans bieden zich aan om de volgende kascontrole uit te voeren. 
 



Toekomst van IJsvereniging Rijlust 

De voorzitter licht het voorstel toe om de IJsvereniging financieel onder te brengen bij Stichting 
Dorpsbelangen, en het bestuur om te vormen tot een commissie die tot leven komt bij een 
ijsperiode. Dit is nog niet overlegd met Dorpsbelangen, het bestuur wenst eerst de mening van de 
leden te peilen.  
De aanwezige leden hebben er begrip voor dat de vereniging zichzelf wil ontlasten door de 
contributie-inning te combineren met die van Dorpsbelangen. Wel is er duidelijke weerstand tegen 
om de verantwoordelijkheid voor de ijsbaan bij Dorpsbelangen onder te brengen. Er volgt nog een 
discussie over de rol en verantwoordelijkheden van het bestuur en de noodzaak om dat al dan niet in 
het leven te houden.  
Uiteindelijk wordt het besluit genomen om administratief aansluiting te zoeken bij Dorpsbelangen, 
maar om het bestuur van de ijsvereniging in stand te houden met de bijbehorende 
verantwoordelijkheden. De vereniging zal gaan overleggen met Stichting Dorpsbelangen om te 
onderzoeken of de contributie-inning gecombineerd kan worden en zo ja in welke vorm.  Mogelijk dat 
ook de jaarvergadering met die van Dorpsbelangen kan samenvallen. Ook dat wordt meegenomen in 
de besprekingen.  

Oproep vrijwilligers 

Er wordt opnieuw een oproep voor een groep vaste vrijwilligers gedaan waar tijdens de ijsperiode 
een beroep op kan worden gedaan. De aanwezige leden wordt gevraagd naar hun bereidwilligheid. 
Piet Klaassen en Johan Veenstra zijn wel beschikbaar maar niet voor bardienst. Wout en Jans willen 
ook wel een hand toesteken (Jans: liever niet alleen achter de bar). Vorig jaar hadden Jan Slagter en 
Henk Nijmijer zich al beschikbaar gesteld.  
 

W.V.T.T.K. 
Geen opmerkingen 

Rondvraag 

Bertus Brinkhuis meldt dat dit jaar is een overlijdensadvertentie in Dagblad van het Noorden 
geplaatst namens de ijsvereniging, maar dat drukt wel erg hard op het jaarlijkse budget (250 euro). 
Hij vraagt of het niet voldoende zou zijn om dit alleen in een lokale krant te doen. Aangezien dit 
slechts incidenteel plaatsvindt wordt besloten dat het bestuur dit per keer zal bekijken. 

Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering en bedankt iedereen voor hun aanwezigheid. 
 
 


