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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. 

 

Mededelingen 

 De advertentie in de  Boerhoorn is opgezegd vanwege kostenbesparing  

 Dhr. Doornbos uit Hijken is geïnformeerd over opzegging KNSB, bij organisatie van de 

tocht zal Rijlust medewerking verlenen 

 Zoals besloten tijdens de vorige ALV is het KNSB lidmaatschap opgezegd. 

Notulen vorige vergadering 

Er zijn geen opmerkingen over de notulen van de vorige vergadering d.d. 26-11-2009, zodat 

deze hierbij worden vastgesteld. 

Kascontrole 

Jans Veen en Paul Brok hebben kascontrole uitgevoerd. De contributie is fors teruggelopen 

van ca. 1300 naar 935 euro. Per saldo houden we over het afgelopen boekjaar 100 euro over. 

Daarbij zij opgemerkt dat er ook wat kosten van het jaar daarvoor bijzaten. Het positieve 

resultaat  is dus minder dan afgesproken in de overeenkomst met het Dorpshuisbestuur. 

Volgens die afspraak zou er per jaar 300 euro gespaard worden t.b.v. de garantstelling van 



5000 euro. Volgend jaar is de verwachting dat dit weer gaat lukken, omdat er een aantal 

kostenposten omlaag gaan of vervallen (KNSB, vergaderkosten, advertentiekosten). 

Beleid t.a.v. lidmaatschap en dagkaarten 

Iddo legt uit dat het bestuur besloten heeft dat men niet meer lid kan worden in het 

betreffende seizoen. In plaats daarvan worden alleen nog dagkaarten verkocht. In het 

daaropvolgende seizoen kan men dan wel lid worden. IR zal een kaart hiervoor maken (Actie 

IR).  

Henk Nijmijer stelt voor om een seizoenskaart te introduceren. Die prijs je dan wat hoger 

(bijv. 15 euro), en daarmee is men dan voor dit seizoen lid. Indien men dit wenst kan dan voor 

het volgende seizoen het lidmaatschap worden aangevraagd. Daarnaast blijft een dagkaart van 

5 euro bestaan voor wie slechts een enkele keer komt schaatsen.  

Volgend jaar stellen we een datum voor uiterste betaling van de contributie, en wie dan niet 

betaald heeft is voor dat seizoen geen lid. 

Oproep vrijwilligers 

Er wordt opnieuw een oproep voor een groep vaste vrijwilligers gedaan waar tijdens de 

ijsperiode een beroep op kan worden gedaan. Het is handig om vooraf te inventariseren wie 

een bijdrage wil leveren, en het zou het beste zijn om bijvoorbeeld 1 dag medewerking te 

vragen zodat de gevraagde inspanning te overzien is. Jan Slagter wil wel vrijwilliger worden 

en Henk Nijmijer ook voor 1 dag. Henk Draaijers zal snel een begin maken met mensen 

benaderen  (Actie HD). 

 

W.V.T.T.K. 
Henk Draaijers vraagt of Karst de ijsveegmachine al een beurtje heeft gehad. Hij heeft de 

papieren daarvoor nodig en komt daarvoor een keer bij Iddo langs (Actie KB). 

Rondvraag 

 Piet Feijen mist nog de verhuur van de ijsbaan in het financiële overzicht. Dit is door 

Henk Draaijers verrekend met een rekening van ca. 250 euro. In ruil daarvoor mag hij de 

baan voor 3 jaar huren. De huur van de baan à 1 euro moet fysiek aan de Boermarken 

overgemaakt worden (Actie BB).  

 Jan Slagter stelt voor om morgen de sneeuw van de baan te schuiven. Henk Draaijers 

geeft aan dat dat ook de bedoeling is. Vanaf een uur of 11 ’s ochtends is gepland te 

beginnen. 

 Henk Nijmijer wil wel helpen om een schuif voor de veger te maken.  

 Eerder was geopperd om de inboedelverzekering van de schuur onder te brengen bij 

stichting Dorpshuis. Het schuurtje is echter eigendom van de ijsvereniging en daarom 

moet de inboedelverzekering ook bij de vereniging blijven 

 Henk Draaijers deelt mee dat van Muiswinkel de bosmaaier geleend heeft en niet heeft 

teruggebracht. Het blijkt dat hij een hartaanval heeft gehad. Wel zou hij de sloot hebben 

schoongemaakt, maar uit de schouw is gebleken dat dat niet zo is. De afspraak met van 

Muiswinkel is dat hij beide slootkanten schoonmaakt omdat hij niet wil dat er machines 

over zijn land gaan. Henk gaat met hem overleggen en voorstellen dat hij machines over 

zijn land toestaat om de boel in orde te kunnen maken (Actie HD). 

Sluiting 

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


