
Notulen van de Algemene Ledenvergadering Rijlust 
 

Vergaderdatum:  23 januari 2014, 20:00 uur 
Vergaderplaats:  ‘t Ieshokkie, Goornweg 1, Zwiggelte 
 
Aanwezigen:  Henk Draaijers (voorzitter) 
 Iddo Riemersma (secretaris) 
 Bertus Brinkhuis (penningmeester) 

Erik Koning  
Chris Meyboom 
Robert Raatjes 
Henk Jan Brink 
Piet Feijen 
Wout Schuurmans 
Jakob Stroomberg 
Henk Nijmijer 
 

Agenda 

1. Opening 
2. Mededelingen 
3. Bestuurswisselingen 
4. Notulen vorige vergadering 
5. Kascontrole 
6. W.V.T.T.K. 
7. Rondvraag en sluiting 

Opening 

Henk Draaijers opent de vergadering en bedankt alle vrijwilligers voor hun inzet in het afgelopen 
seizoen. De baan ligt er keurig bij er heeft deze winter echter nog geen ijs op gelegen. 

Mededelingen 

Er zijn geen mededelingen. 

Bestuurswisselingen 

Vorig jaar is Robert Raatjes aan het bestuur toegevoegd, verder zijn er geen wisselingen. 

Notulen vorige vergadering 

Op verzoek van enkele aanwezigen leest de voorzitter de notulen voor. Er zijn geen op of 
aanmerkingen, zodat de notulen vastgesteld kunnen worden. 

Kascontrole 

De ontwikkeling van de financiën ziet er gezond uit, de inkomsten bedroegen € 1552. Dit is mede te 
danken aan de extra opbrengsten uit de inzameling van oud papier en een deel van de baropbrengst. 
 
Wout Schuurmans en Piet Feijen hebben kascontrole uitgevoerd en adviseren de ALV om decharge te 
verlenen aan het bestuur.   
 
 



Naar aanleiding van het jaaroverzicht worden de volgende opmerkingen geplaatst: 

 Jakob Stroomberg: Is het niet mogelijk om de website op te zeggen en aan te sluiten bij 
zwiggelte.info?  
Antwoord: Dit is al ter sprake gekomen in de laatste bestuursvergadering. Gezien de noodzaak om 
actuele informatie te kunnen verstrekken tijdens een ijsperiode is het wenselijk de website aan te 
houden. Immers, de Zwiggelte website wordt slechts af en toe vernieuwd. 

 Henk Nijmeijer: De bankkosten à € 117 zijn fors ten opzichte van de inkomsten. Kan daar niet op 
bespaard worden?  
Antwoord: De penningmeester belooft om alternatieven te overwegen, de Regiobank schijnt 
bijvoorbeeld gunstige tarieven te hebben voor verenigingen. Wat niet vergeten moet worden is 
dat er via de Rabobank ook aanspraak gemaakt kan worden op het Rabofonds. Dit moet in de 
overwegingen wel meegenomen worden. 

 
De penningmeester licht nog toe dat de organisatie van de Midden-Drenthe tocht besloten heeft om 
medailles bij te laten maken, dientengevolge is er een rekening à € 175 ingediend. Dit is eenmalig, 
zolang er geen MD tocht gehouden wordt hoeft dit niet aangevuld te worden. 
 
Voor het komende seizoen nemen Piet Feijen en Jakob Stroomberg zitting in de kascommissie.  
 

W.V.T.T.K. 
 Henk Nijmeijer geeft aan belangstelling te hebben om de baan te huren, in het kader van de 

nieuwe eisen t.a.v. ‘vergroening’. De voorzitter deelt mee dat de baan niet geregistreerd staat als 
landbouwgrond, en in eigendom is van de Boermarke. Dit maakt hem ongeschikt om voor dit 
doel gebruikt te worden. Overigens heeft de voorzitter de baan al voor het komende jaar 
gehuurd.  

 Jakob Stroomberg wijst erop dat er nog asbest op het dak van de schuur ligt, en adviseert om in 
overweging te nemen dit af te voeren voordat de wetgeving strenger wordt. Het bestuur neemt 
dit mee. 

Rondvraag 

Er zijn geen vragen. 

Sluiting 

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


