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Onderwerp:     Algemene Ledenvergadering  

                                15 september 2021 

 

Aanwezig: Dirk Los, Jan Pronk, Dionne Gaffel, Demi van Schagen, Lars van Schagen, 

Bastiaan Ruiter, Klaas Dekker, Ids Dekker, Nico Velzeboer, Leo Ton 

 

Bestuur: Tom Bakker, Cor Nat, Rennie verloop, Jack Tol, Kevin Oud 

 

Afmeldingen: Ronald Kalteren, Hans Kuipers  

 

1. Opening 
Rennie opent de vergadering om 20.06 uur en heet iedereen welkom.  
 

2. Notulen vorige vergadering 
Verslag voor 16-09-2020 
Africhten moet zijn afberichten 
Optiesport moet zijn Optisport 
Aftredend en niet herkiesbaar voorzitter Rennie Verloop moet zijn wel 
herkiesbaar 
Staat dat Bastiaan Ruiter toetreed aan de kascontrole commisie de moet zijn 
Bram Aalbregtse 
 

3. Inkomende en uitgaande correspondentie/ Mededelingen 
Geen ingekomen stukken. 
Mededelingen:  

• KNSB heeft gevraagd over een Helmplicht kan worden gevoerd op de 
tijdens de trainingsuren. De baanvereniging heeft deze plicht niet 
overgenomen, maar kiezen er voor om voorlichting te gaan geven. 

• Baanvereniging is bezig met een gratis wedstrijd in Thialf te 
organiseren. Dit zal een tegemoetkoming zijn voor het afgelopen 
seizoen. 

• Abonnementen worden binnenkort aangevraagd alle leden hebben 
inmiddels de factuur betaald.  

• Er wordt aangekondigd dat er nieuwe clubkleding beschikbaar zal 
komen. Hiervoor hebben 3 sponsoren zich bereid gevonden om dit 
(deels) te sponsoren, namelijk: 

o TuijpsHuysch 
o Dekker Installatiebedrijf 
o Struunhoeve 
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Er is een kleding commissie samengesteld die gezamenlijk het ontwerp 
vormgeven. Uiteindelijk ontvangt elk lid een clubjasje en schaatsende 
leden zullen mogen kiezen tussen een salopette of een marathonpak. 
Het pakket zullen de leden mogelijk een bijdrage van 1/3 van de 
kostprijs moeten betalen. De leverdatum wordt nader bepaald.   

• Dirk los vraagt of een helm kan worden toegevoegd aan het 
toekomstige sponsorkleding pakket. Rennie wil hier meer behoefte voor 
te creëren voordat dit wordt toegevoegd aan het pakket.  

• (Wedstrijd) jaarprogramma voor seizoen 2021/2022 is nog niet bekend 

• Het bestuur uit de zorgen over het teruglopende ledenbestand. Er wordt 
aan de aanwezigen gevraagd of die ideeën hebben om deze terugloop 
tegen te gaan? 

o Reacties is dat het begint bij het jeugdschaatsen, echter 
doorstroming wordt steeds minder. Daarnaast zal er wel tijd 
overheen gaan voordat de STG daar de vruchten van gaat 
plukken. Momenteel rijd er veel jeugd op “slecht” materiaal. 
Daarnaast is het algemeen beeld op de ijsbaan dat er veel leden 
bij STG Koggeland schaatsen.  

o Bestuur van STG Purmerend heeft alle ijsclubs uit de regio een 
uitnodiging gestuurd om woensdag 21-9 een gezamenlijk 
overleg te voeren. Het doel is om meer betrokkenheid te krijgen 
bij deze ijsclubs om zo meer doorstroming te ontvangen.  

o IJsclub Bamestra ziet de afgelopen jaren hen ledenaantal 
groeien. Er wordt aangegeven dat de communicatie / 
doorstroommogelijkheden naar de STG bij veel jeugdleden 
onbekend is. en dat de oplossing is om een betere koppeling te 
maken met deze ijsclub(s).  

o Solid Aqua heeft ook meer aanwas van leden gekregen, dit effect 
ontstaat met name door de nieuwe skeelerbaan in Hoogkarspel.  

 

4. Jaarverslag van de Secretaris 
Er is geen jaarverslag opgesteld wegens Covid. Weinig hoogtepunten te 
melden door de bijzondere omstandigheden.  

 

5. Verslag van de Kascontrole commissie 
Bastiaan is aanwezig namens de kascontrole commissie, Bram heeft zich 
afgemeld voor deze ledenvergadering. 31-8 heeft de controle plaats gevonden 
en er zijn geen bijzonderheden geconstateerd.  
 
Nieuwe Kascontrole commissie: 
Bastiaan gaat er uit omdat zijn termijn is verlopen. Nico Velzeboer gaat hem 
vervangen. 
Bram Aalbregtse blijft in de commissie en Marijke Greuter is vooralsnog 
reserve.  
 

6. Jaarverslag van de penningmeester 
Cor neem de aanwezigen mee door de jaarrekening van de club. Hij geeft aan 
dat het een financieel goed jaar is geweest door het ontbreken van 
wedstrijden en activiteiten zoals trainingskampen.  
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Rennie vult het onderwerp aan dat er dit jaar geen Grote clubactie zal zijn. 
Wel wordt er onder de aandacht gebracht dat er een Plus spaaractie is via 
deze actie kan STG Purmerend worden gesponsord de actie loopt t/m 20-11-
2021. 
 

7. Verkiezing Bestuursleden 
Secretaris:   Hans Kuipers Herkiesbaar en herkozen 
Penningmeester:  Cor Nat Herkiesbaar en herkozen 
Activiteitencommissie:  Tom Bakker niet herkiesbaar 
 
Tom Bakker wordt bedankt voor zijn bestuursactiviteiten met een toespraak 
van de voorzitter. 

 

8. Afscheid Trainers 
Dionne Gaffel wordt bedankt het training geven met een toespraak van de 
voorzitter. 
Lars van Schagen wordt bedankt het training geven met een toespraak van de 
voorzitter. 
 

9. Rondvraag 
Klaas Dekker: vraagt zich af wat de status is van de wandelgangen geruchten 
over de fusie met STG Hoorn en waarom de STG dan nieuwe clubkleding 
gaat bestellen. Rennie reageert hierop dat er nog geen sprake is van een 
fusie, wel werken we nou samen met STG Hoorn. De reden dat STG 
Purmerend nieuwe clubkleding besteld is onder ander om een eigen identiteit 
te behouden.  
 

10. Sluiting 
Rennie bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering om 21.12 uur.  

 


