IJsvereniging Bedum, Notulen 145ste jaarvergadering

Datum: 27 november 2015
Aanwezig: Zie presentielijst
Afwezig: Peter Langeland, Jolanda Langeland, Willy Langeland, Arie Wieringa
Notulist: Linda Stiekema
1).Opening
Voorzitter Andries Bosman opent om 20.10 de ledenvergadering. Andries heet iedereen
welkom op de 145ste ledenvergadering van de ijsvereniging Bedum. Bijzonder welkom voor
erelid Jan Mulder. De opkomst lijkt minder als voorgaande jaren. Andries staat stil bij de
leden die zijn overleden afgelopen jaar, in het bijzonder; Tiemen van Dijken.
2).Notulen vorige vergadering
De notulen van 144ste ledenvergadering van 8 december 2014 zijn te lezen op de
internetsite van de ijsvereniging.
Johan Hartsema, heeft een inhoudelijke vraag over punt 3; de relatie tussen de ijsvereniging
en de scheuvelclub (trainingsclub). Is daar naar gekeken?Andries; geeft aan dat daar naar
gekeken is. Bestuur van scheuvelclub en bestuur van de ijsvereniging zijn bij elkaar geweest
op de najaarsvergadering van de ijsvereniging. De zaken zijn naar tevredenheid opgelost.
Leden van de scheuvelclub moeten lid worden van de ijsvereniging. Jan Bakker; geeft aan dat
lid van trainingsgroep ook lid is van de ijsvereniging. En bij kascontrole van de ijsvereniging
wordt ook de kas van scheuvelclub gecontroleerd.
Verder zijn er inhoudelijk en tekstueel geen op- of aanmerkingen. De notulen worden
goedgekeurd.
3).Verslag Kascommissie + benoeming nieuw lid kascommissie
Arent Sterenberg en Johan Hartsema hebben de kascontrole van de ijsvereniging
gecontroleerd, Johan geeft aan dat alles prima voor elkaar was. Tevens hebben zijn ook de
kascontrole gedaan van de scheuvelclub, hier was ook niks op aan te merken. Decharge
wordt verleend aan het bestuur.
De voorzitter bedankt Johan Hartsema, hij is aftredend. Arent Sterenberg en Jan Beuker
vertegenwoordigen de kascommissie. Frank Admiraal stelt zich beschikbaar als nieuw lid
voor de kascommissie, hij is reserve.

4).Verslag Penningmeester
De penningmeester geeft aan dat er op de tafels, tijdens de vergadering, een financieel
overzicht ligt ter inzage.
Afgelopen jaar is de ijsbaan niet open geweest, hierdoor zijn er op lidmaatschap na, geen
inkomsten geweest en ook geen grote uitgaven.
Hans Koenders vraagt zich af of leden hun lidmaatschap opzeggen, wanneer er geen ijs is.
Dit valt te overzien, vaak hebben opzeggingen te maken met verhuizingen.
5).Bestuursverkiezing
Periodiek treden af; mw. C. Kuiper en dhr. Dijkstra. Beide zijn herkiesbaar. Er hebben zich
geen tegenkandidaten gemeld, bij acclamatie zijn beiden herkozen.
6).Contributie aanpassing
De contributie wordt niet aangepast.
7).Verslag trainingsclub
Jan Bakker neemt het woord.
Hij geeft aan dat het een slecht jaar was door het overlijden van trainer, T. van Dijken.
Er zijn 2 nieuwe trainers, die trainingen gaan geven bij de scheuvelclub, te weten; Jolanda
Langeland en Arjen van der Veen.
Vaste invaltrainer is Bert Huizinga.
Op dit moment zijn er 5 trainers voor 4 groepen, mede hierdoor is de ledenstop opgeheven,
op dit moment zijn 73 lid van de scheuvelclub.
8).Mededelingen
*2 januari 2016 kunnen leden vrij schaatsen in Kardinge, van 16.00 tot 18.00,
Voor kinderen van de basisschool is er een rondetoertocht. Hiervoor kunnen ze zich opgeven
voor 22 december via jolandalangeland@gmail.com.
*Op het ijsbaanterrein komt een ooievaarsnest, hiervoor is een vergunning aanwezig.
Ooievaarsnest zal geplaatst worden op voorterrein tegen de sloot.
*Oprit bij de ijsbaan is aangepakt en verhard. De werkzaamheden zijn bijna gereed.
*Dit jaar is er in tegenstelling tot voorgaande jaren geen oudejaarsborrel.
*De aanwezigen wordt gevraagd naar wat men vindt van ledenvergadering op vrijdag.
Voorkeur gaat uit naar maandagavond.
9). Rondvraag
*Nico Groendijk, Henk Jullens en Ramon Koenders geven aan graag vrijwilligerswerk te
willen verrichten op de ijsbaan.

*Jan Mulder vraagt zich af of de toeslag van 50% op lidmaatschapsgeld indien men lid wordt
in de winterperiode (na 15 december) nog van kracht is. Deze werd namelijk niet
gepubliceerd in de advertentie mbt vooraankondiging ledenvergadering in de Bedumer.
Deze toeslag is nog steeds van toepassing.
10).Sluiting
Jan Mulder heeft nog een mooie spreuk ter afsluiting;
'Wat ist op iesboan een geklooi, want blieft de hoale winter dooi.'
Andries bedankt iedereen voor de aanwezigheid en sluit de vergadering om 20.35. De
traditionele verloting en het klaverjassen zal na een korte pauze plaatsvinden.

