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Onderwerp: Algemene Ledenvergadering 27 september 2018
Aanwezig: Klaas Dekker, Demi van Schagen
Schagen,, Dirk Los
Los,, Bastiaan Ruiter, Jan
Pronk
Pronk,,
Ids Dekker

Bestuur: Cor Nat, Leo Ton, Rennie Verloop
Verloop,, Hans kuipers, Jack Tol
Tol,, Tom
Bakker

1. Opening
Rennie opent de vergadering om 20:04:16. Hij refereert aan het naderende winterseizoen
dat over een week begint daarnaast blikt hij terug op het afgelopen zomerseizoen.
2. Notulen vorige vergadering
Geen opmerkingen, notulen goedgekeurd.
3. Correspondentie en mededelingen
Af bericht van Ronald Kalteren, Marijke Greuter, Han Steeman en de familie Seijts.
Rennie legt het een en ander uit betreffende het nieuwe bestuurs orgaan Baan Vereniging
Hoorn kort weg BVH. Hij geeft aan dat er geen zaken meer met het gewest worden
gedaan en dat alles betreffende ijshuur, abonnementen enz via de BVH zal gaan. Echter
de gewestelijke wedstrijden zullen wel gewoon doorgaan. Doel van dit alles is om het
schaatsen in verenigings vorm goedkoper te maken, lees abonnementen.
Bochtentraining zal weer regulier op zondagochtend plaats vinden omdat er maandag
geen plaats meer is.
Voorts geen mededelingen en/of correspondentie
4. Jaarverslag van de secretaris
Hans leest het verslag voor.
5. Verslag van de kascontrole commissie.
Kascommissie, bestaande uit Jan Pronk en Ids Dekker, 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.

6. Verkiezing kascontrole commissie
Ids Dekker zal de kascommissie verlaten zijn mandaat van twee jaar zit erop, hierdoor zal
Rick Greuter toetreden, zodat de kascontrole commissie thans bestaat uit Jan Pronk en
Rick Greuter. Als reserve treedt Bastiaan Ruiter 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 in begrijpelijk taal.
In het kort komt het erop neer dat door het verminderen
van het aantal leden ook de inkomsten teruglopen, hierdoor staat de begroting onderdruk
ondanks het efficiënter inrichten van de organisatie.
8. Verkiezing bestuursleden
Aftreden en herkiesbaar Tom Bakker (activiteitencommissie). Omdat zich geen kandidaat
heeft gemeld worden Tom onder groot enthousiasme voor een termijn van vier jaar
herkozen. (zie onze statuten). Echter zal er ook uitgekeken moeten worden naar een
wedstrijdsecretaris omdat Leo Ton heeft aangegeven zijn functie op niet al te lange
termijn te willen neerleggen, wordt vervolgd.
9. Rondvraag
Dirk Los: weet iedereen dat het seizoen aanstaande maandag begint. Nieuwsbrief en mail
met informatie is reeds rondgemaild.
Bastiaan Ruiter: heeft vraag over de kosten van de ijshuur van de clubkampioenschappen.
Zijn vraag is of het niet mogelijk is om de blokken in te korten zodat de kosten gedrukt
worden. Rennie gaat bij de BVH en optisport informeren of er mogelijkheden zijn.

Rennie bedankt de aanwezigen voor de belangstelling en hun aanwezigheid en
spreekt wederom de hoop uit dat toekomstige vergaderingen drukker zullen worden
bezocht. Vervolgens sluit hij de vergadering om 21:04:26.
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