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Onderwerp: Algemene Ledenvergadering 16 september 2020 
 

 

Aanwezig: Klaas Dekker, Demi van Schagen, Marijke Greuter, Dirk Los,  

                 Jan Pronk, Bastiaan Ruiter, Bart Seijts 

                 Bram Aaalbergtse, Rick Greuter 

 

Bestuur:   Cor Nat, Rennie Verloop, Hans kuipers, Tom Bakker, Ronald Kalteren 

                 

                  

1. Opening 

Rennie opent de vergadering om 20:04:16 en refereert aan de bijzondere omstandigheden 

waar in wij leven. Hij doelt hierop de maatregelen rond covid 19. 

 

2. Notulen vorige vergadering 

Geen opmerkingen, notulen goedgekeurd. 

 

3. Inkomende en uitgaande correspondentie/mededelingen 

      Er zijn afgerichte van Aad van Bruggen, Piet Zweed, Piet Seijts, Marianne Seijts en 

      Lars van Schagen. 

Baan vereniging Hoorn heeft eerste vergadering gehouden en is in gesprek gegaan met 

optiesport over onder andere de begroting en prijzen van de abonnementen. Zowel de 

begroting als de prijzen van de abonnementen zijn door de leden niet goedgekeurd. Deze 

zullen, voorzien van opmerkingen, in gewijzigde vorm opnieuw aan de leden worden 

voorgelegd.  

Daarnaast is er gesproken over het protocol toegang en verlaten van de baan, covid proof. 

Vooral het niet opvolgen van het protocol wat zijn dan de gevolgen. Ouders brengen 

kinderen tot aan de deur.  

Toewijzing abonnementen. Jaarprogramma 2020/2021, Concept wedstrijdkalender wordt 

17 september word deze besproken met secretaris. 

 

4. Jaarverslag van de secretaris 

Hans leest verslag voor. 

 

5. Verslag van de kascontrole commissie 

Kascommissie heeft onder genot van een hapje en een drankje bij huize Nat de cijfers 

gecontroleerd en geen verschillen of omissies gevonden zodat zij akkoord gaan met de 

cijfers en decharge verleent aan de penningmeester Cor Nat.  
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6. Verkiezing Kascontrole commissie 

Rick Greuter zal de kascommissie verlaten zijn mandaat van twee jaar zit erop, hierdoor 

zal Bastiaan Ruiter toetreden, zodat de kascommissie thans bestaat uit Bastiaan Ruiter en 

Bram Aalbregtse. Als reserve treedt Marijke Greuter toe. 

 

7. Jaarverslag van de penningmeester                                                                                                                                                                 

Cor neemt met de aanwezige de cijfers door en legt de achtergronden uit ook eventuele 

vragen beantwoordt hij deskundig en begrijpelijk.                                                                                                          

We hebben een jaar achter de rug met een positief resultaat ondanks of juist door de 

corona perikelen. Echter blijft de afnamen van het aantal leden en de afdracht aan de 

KNSB zaken die aandacht behoeven.  

 

8. Verkiezing bestuursleden                                                                                                                                         

Aftredend en herkiesbaar is wedstrijdsecretaris Jack Tol. 

Er hebben zich geen tegen kandidaten gemeld op het secretariaat dus worden Jack 

herkozen en benoemd voor een termijn van drie jaar (Art 11)*  

Aftredend en niet herkiesbaar voorzitter Rennie Verloop.  

Er hebben zich geen tegen kandidaten gemeld op het secretariaat dus worden Rennie 

herkozen en benoemd voor een termijn van drie jaar (Art 11)*  

Aftreden en niet herkiesbaar trainers coördinator Han Steenman. Er heeft zich 1 kandidaat 

gemeld te weten Kevin Oud, hij wordt unaniem gekozen en is onze nieuwe trainers 

coördinator. 

 

9. Rondvraag                                                                                                                                       

Algemeen: op de enquête hebben veel leden gereageerd. De belangrijkste zaken die hier 

uit naar voren zijn gekomen, dat leden een app willen waar club gerelateerde zaken 

geregeld kunnen worden en andere opzet van de clubkampioenschappen. 

            Marijke Greuter vraagt over er weer een jury cursus gegeven gaat worden eventueel met  

            andere clubs. Daarnaast is de 8 kilometer strandloop niet correct dit komt door de 

            meetpunten tussen de palen nu heeft iedereen verschillende afstanden/ tijden gelopen. 

            Bastiaan merkt op dat de baan vereniging Hoorn is opgericht om het           

            schaatsen/abonnementen gelijk of lager in prijs te houden. Echter heeft optisport de  

            prijzen met 2,65% verhoogd en is er ook nog eens 6% duurzaamheid belasting overheen  

            gekomen. Rennie legt het een en ander uit. 

            Bastiaan oppert ook een ander opzet van de clubkampioenschappen. Wedstrijden  

            opnemen in een soort overal competitie. Bestuur gaat dit bespreken. 

            Dirk vraagt of er eerst een mail naar de ouder gestuurd kan worden over de deelname van  

            hun kinderen aan het winterkamp tijdens coronatijd. Het is overigens met de huidige  

            maatregelen nog maar de vraag of het winterkamp door kan gaan, wordt vervolgd. 

         

 

 

Rennie bedankt de aanwezigen voor de belangstelling en hun aanwezigheid. en  

Vervolgens sluit hij de vergadering om 21:31:36.  
 

          

 

 

           * verwijzing naar onze statuten 

 

 

 


