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Onderwerp: Algemene Ledenvergadering 19 maart 2018 
 
 
Aanwezig: Klaas Dekker, Marijke Greuter, Dirk Los, Bastiaan Ruiter, Rick Greuter, 
                  Bart Seijts, Marinus Seijts, Ids Dekker, Rob Gaffel, Dionne Gaffel, Martin Koole, 
                 Kevin Oud, Marianne Seijts, Piet Seijts, Demi v Schagen, Mika Tuyp,  
                 Han Steenman                                                  
 
Bestuur:   Cor Nat, Leo Ton, Rennie Verloop, Hans kuipers, Jack Tol, Tom Bakker,  
                 Ronald Kalteren 
             
                  

1. Opening 
Rennie opent de vergadering om 20:07:16 en is verrast met de opkomst of dit komst 
doordat Patrick in het zonnetje word gezet of dat er andere oorzaken zijn zullen we zien.  
Daarnaast refereert hij aan de vorstperiode eind februari waardoor we begin maart ook 
nog op de schaats kwamen.  
 

2. Notulen vorige vergadering 
Geen opmerkingen, notulen goedgekeurd. 
 

3. Correspondentie en mededelingen 
Afbericht van Olof Huizing. 
Rennie deelt de aanwezige de veranderingen van de baancommissie Hoorn mee. Hierdoor 
komt de Westfries los van het gewest en zal de ijshuur direct met optisport geregeld. Het 
geheel zal als rechtspersoon in een vereniging worden gegoten waarvan onder andere de 
STG’slid worden en zo hun stem recht verwerven. Directe aanleiding hiervoor zijn de 
begrotingsproblemen binnen het gewest. Ook wordt gerefereerd aan het feit dat het 
gewest een geldverslindend log orgaan is. Plannen zijn in vergevorderd stadium en zullen 
in het loop van het jaar vorm krijgen. KNSB staat positief tegenover de plannen.   
 

4. Jaarverslag van de secretaris 
Leo leest het verslag voor.   
 

5. Bericht van de penningmeester. 
Cor deelt de begroting 2018/2019 uit alsmede de cijfers 2017/2018 en daaruit blijkt dat 
we wederom met een klein plusje afsluiten. Volgens Cor is het wel belangrijk om scherp 
naar de cijfers te blijven kijken. Dit geld aan de inkomsten kant vooral voor de post 
sponsering, denk aan de bijdrage van Toon Steltenpool maar ook aan de bijdrage van het 
trainingskamp door het opdrogende Gulden Sporenfonds. Daarnaast zijn er veel minder 
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Groteclub Aktie loten verkocht.  Aan de uitgave kant is de post trainers ook minder 
omdat we minder leden op het ijs hebben en daardoor het trainerscorps is in gekrompen.  
Jaarcijfers zullen in de algemene leden vergadering van september besproken worden. 
Tot slot de Club van 20 deze sluit dit boekjaar ook positief af mede doordat Leo en 
Rennie hun trainingsvergoeding in de kas van de Club van 20 storten. Echter voor de 
begroting 2018/2019 zal de balans negatief uitpakken. 

 
6. Afscheid van trainer Patrick Knook 

Patrick word naar voren geroepen en word door onze voorzitter toegesproken. Hij roemt 
Patrick voor zijn tomeloze inzet en deskundigheid daarnaast heeft Patrick binnen ons 
trainerskorps 10 jaar lang een voorbeeld geweest voor eenieder en had hij een goede band 
met jong en oud en wist hij de prestaties van rijders uit de clubselectie I op hoog niveau te 
brengen. Rennie overhandigt hem de versiersels en applaus is zijn deel.  
 

7. Commissies                                                                                                                                           
Zowel de wedstrijdcommissie als de activiteitencommissie is de bezetting op peil en zijn 
de taken goed verdeeld en overdraagbaar. Tom vertelt ons dat de activiteiten commissie 
op dit momenteel drukdoende is met de slotavond en de voorbereidingen voor het 
zomerkamp dat een nieuwe invulling krijgt, wordt vervolgd. 
Website wordt naar alle tevredenheid onderhouden en beheerd door Bastiaan Ruiter. 
Volgens de voorzitter is er nog een maar……..en dat is het ontbreken van een 
sponsorcommissie het is misschien een optie om die in de nabije toekomst  weer proberen 
op te tuigen. 

 
8. Zomerprogramma 

Leo maakt het zomerprogramma bekend, dat start op 7 mei met de droogtraining in de 
Beemster, en de data voor de tijdritten en de strandloop die zullen worden publiceert op 
de website. Daarnaast zal er in samenwerking met de ijs- en inlineskateclub Purmerend 
en STG Hoorn ook weer geskeelerd worden op dinsdag.   
 

9. Rondvraag  
Martijn Koole vraagt of er een mogelijkheid bestaat om pupillen en junioren C samen te 
voegen in het eerste wedstrijd blok. Dit blijkt tegenover andere STG’s moeilijk maar 
volgens Jack is hier bij organisatie door onze vereniging altijd wel een mouw aan te 
passen. 
Demi v Schagen meldt ons, en zij kan het weten, dat de start van het zomerseizoen, 7 mei, 
in de voorjaarsvakantie valt. Dat is ons niet bekend maar we laten het wel zo anders 
komen we in de knoop met de Pinksteren.   
Dirk Los stelt voor om de trainers te laten adviseren/aan te wijzen welke rijders er rijden 
tijdens een interclub wedstrijd. Zij kunnen de rijder het beste en weten wat de 
mogelijkheden zijn doordat zij dichter bij de rijder staan. Dit zal worden besproken 
tijdens de eerstvolgende trainersvergadering in April. 
 
 
 
Rennie bedankt de aanwezigen voor de belangstelling en hun aanwezigheid. 
Vervolgens sluit hij de vergadering om 21:05:36.  

 
 
 
  

 
 


