
Notulen van de Algemene Ledenvergadering Rijlust 
 

Vergaderdatum:  9 maart 2022, 20:00 uur 
Vergaderplaats:  ‘t Ieshokkie, Goornweg 1, Zwiggelte 
 
Aanwezigen:  Iddo Riemersma (secretaris)   Mary Leerdam 
 Bertus Brinkhuis (penningmeester)  Jacob Stroomberg 
 Chris Meyboom    Roelie Speelman 

Robert Raatjes    Bert v.d. Belt  
Henk Jan Brink     Piet Feijen 

 Gerard Leenders    Henk Nijmeijer 
 Erik Koning     Theo Heling 
 Luuk Heling 
 
Afwezig m.k. Henk Draaijers (voorzitter), Yvon van As (Dorpsbelangen) 

Agenda 

1. Opening 
2. Mededelingen  
3. Opmerkingen over notulen vorige vergadering 
4. Naar aanleiding van notulen vorige vergadering 
5. Plannen voor het komende seizoen 
6. Kascontrole 
7. W.V.T.T.K. 
8. Rondvraag en sluiting 
 
 
De actiepunten staan in deze notulen onderstreept. 
 
Opening 
De voorzitter Henk Draaijers kan niet aanwezig zijn, penningmeester Bertus Brinkhuis zit de 
vergadering voor. 
 
Mededelingen 
Chris meldt dat er een verzoek ik van het volleybal team om de baan leeg te maken zodat er weer 
gevolleybald kan worden. Aanstaande zaterdag zal de sluis worden geopend om de baan te legen. 
 
Opmerkingen over de notulen 
Er zijn geen opmerkingen over de notulen van de laatste ALV d.d. 8-1-2020, zodat de notulen worden 
vastgesteld. Merk op dat vanwege de toen geldende corona maatregelen een ALV in 2021 niet heeft 
kunnen plaatsvinden.  
 
Naar aanleiding van de notulen 
Piet informeert naar de status van de openstaande acties: 
 
Verzekeringen  
Iddo informeert dat dit nog loopt. Inmiddels is duidelijk dat Stichting Dorpsaccomodatie bij Univé een 
verzekering heeft voor: 

• Bedrijfsaansprakelijkheid  
• Opstalverzekering van ‘t Ieshokkie (zonder de schuur), inclusief opruimingskosten 



• Inventaris inclusief opruimingskosten 
  
Er is geen verzekering voor: 

• Bestuursaansprakelijkheid 
• De grasmaaier 

  
De IJsvereniging is eigenaar van de schuur en heeft een opstal- en inboedelverzekering inclusief 
opruimingskosten. Bestuursaansprakelijkheid is in principe voor vrijwilligers in Midden-Drenthe 
afgedekt door de gemeente.  
Plan is nu om te bespreken met Univé: 

• Is er noodzaak voor een bestuursaansprakelijkheidsverzekering of is dat voldoende afgedekt 
door de gemeente? 

• Is het mogelijk om de opstalverzekering van ‘t Ieshokkie en de schuur plus inventaris en 
opruimingskosten in één polis onder te brengen? 

• Wat is de premie voor verzekering van de  roerende zaken (ijsveegmachine en grasmaaier)? 
Op basis daarvan besluiten we die wel of niet mee te verzekeren.  

Er was een afspraak gepland om met Bert Roozendaal samen naar Univé te gaan maar die kon 
vanwege ziekte aan de kant van de verzekeraar niet doorgaan.  
Dit wordt door Iddo binnenkort opgepakt. 
 
Plannen voor een schaatsuitje 
Er zijn begin 2020 plannen gemaakt, echter die werden ingehaald door de beperkingen van de 
corona pandemie. Bovendien bleek Flevonice inmiddels failliet. 
 
Plannen voor het komende seizoen 
Bertus meldt dat we de volgende plannen hebben: 

- Op 12 maart wordt ’s avonds vanaf 20:00 uur een ‘Einde seizoensborrel’ georganiseerd voor 
de leden van de ijsvereniging. Hapjes en consumpties zijn voor rekening van de vereniging.  

- Op 5 juni gaan we het sluisje vervangen. De sloot is eerder al opgeschoond, vooralsnog lijkt 
het niet nodig een nieuwe sloot te maken (‘baan loop wal leug’) 

- Het snoeien van de bomen om de baan wordt afgestemd tussen Bert v.d. Belt en Henk 
Draaiers en in samenspraak met de Boermarke.  
Bert neemt contact op met Henk om dat in september/oktober te doen.  

 
Kascontrole 
De penningmeester geeft tekst en uitleg op het financiële jaaroverzicht. Piet Feijen en Bert v.d. Belt 
vormen de kascommissie en hebben bij Bertus de administratie gecontroleerd. Zij adviseren de leden 
om de penningmeester decharge te verlenen.  
Piet en Bert bieden zich aan om opnieuw deel te nemen aan de kascommissie.  
 
W.V.T.T.K.  
Beheercommissie (Gerard L.) vraagt of er bezwaar is om zonnepanelen te plaatsen op het midden 
van de baan. In principe is er vanuit de IJsvereniging geen bezwaar, mits de plaatsing daarvan geen 
hinder vormt voor de schaatsers. Het verzoek is om bij een besluit tot plaatsing te overleggen wat de 
beste locatie is.  
 
Theo Heling vraagt of nieuwe bewoners van het dorp actief worden benaderd. Bertus zegt wel een 
briefje in de bus te doen maar niet langs de deur te gaan. Mogelijk dat we hier wat actiever in 
kunnen optreden.  
 
Chris vraagt of er onder de leden behoefte is voor andere/nieuwe activiteiten. Hierop komen geen 
duidelijke wensen naar voren. 



 
 
Er volgt nog een discussie over de borrel op zaterdagavond 12 maart, met name over het verstrekken 
van gratis consumpties. Afgesproken is dat per lid maximaal vijf consumpties worden vergoed, en de 
hapjes zijn gratis. Op deze manier kan het budget enigszins beperkt worden gehouden 
 
Rondvraag 
Niemand heeft gebruik gemaakt van de rondvraag. 
 
Daarna sluit de voorzitter de vergadering. 
 


