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Notulen Algemene Ledenvergadering YVZ dd. 26 oktober 2021 
 
Locatie: Vanwege Covid-19 volledig digitaal via Teams. 
Aanvang:  21:00 
 
Aanwezige leden: Caroline Kalkman, Anne-Joan de Groot, Marsha Ehrencron, Ilonka Boerop, Ester 
den Hertog, Sandra Dekker, Richard Vrolijk, Emiel Kaper, Jelle van der Loo, Peter Dobbe, Nico 
Woldendorp, Yvo Waalewijn, John Oostdijk, Robert de Kramer, Willem vd. Wal, Lex van Tol, Marc vd. 
Helm, Daan den Hertog. 
Aanwezige bestuursleden: Paul Kok (Voorzitter), Marc Nieuwenhuijse (Penningmeester), Frans 
Kasten (Secretaris) en Leo Zuurmond (Algemene Zaken) 
 
1. Welkom: 

Voorzitter Paul Kok heet iedereen welkom bij deze  ALV en geeft aan waarom ook deze ALV weer 
digitaal wordt gedaan. Vorige keer leverde dat veel deelnemers op maar dat valt dit keer wat 
tegen.  
Mede ten behoeve van de notulen wordt deze digitale vergadering opgenomen. 
 

2. Afmeldingen: 
Hans Molhoek en Saskia Assenbroek 
 

3. Vaststellen van de agenda: 
De agenda wordt vastgesteld en bij punt 5 wordt het door Daan ingebrachte voorstel mbt. 
“afdracht vrijwilligerswerk” besproken.  
 

4. Mededelingen: 
Geen. 
 

5. Ingekomen stukken: 
Afdracht vrijwilligerswerk 
Daan stelt voor om leden die geen vrijwilligerswerk willen doen, dat kunnen afkopen voor een x 
bedrag (max € 20,-). Daarmee kunnen de leden die vrijwilligerswerk doen, worden beloond en/of 
mensen worden aangetrokken die een kleine vergoeding kan worden betaald. Een andere optie is 
om echte vrijwilligers vrij te stellen van contributie. 
Korte samenvatting van de reacties: 
- Door het teruglopen van het aantal leden is er een smalle basis ontstaan voor vrijwilligers. 

Voortbestaan van YVZ wordt zo wel bedreigd. 
- Twijfel of een vergoeding meer ‘echte’ vrijwilligers gaat opleveren. 
- Een aantal activiteiten zouden (ook conform het Huishoudelijke Reglement) verplicht kunnen 

worden gesteld zoals bardiensten (evt. af te kopen).  
- Ook zouden cursussen kunnen bijdragen aan een betere inzetbaarheid voor vrijwilligers.  
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- Beter onderscheid maken tussen vaste en incidentele activiteiten en daarop gericht 
vrijwilligers zoeken. Meer druk leggen bij en aanspreken van de leden. 

- Jeugdleden meer betrekken bij de activiteiten en mee laten helpen (als basis voor later). 
- Niet is altijd duidelijk welk vrijwilligerswerk moet worden gedaan. 
- Anne-Joan is bij een sessie van de gemeente geweest waar niet allen het werven van leden is 

besproken maar ook is aangegeven om nieuwe leden een “warm bad” te geven. Een lid moet 
een vereniging als leuk ervaren en het samen doen van werkzaamheden is ook gezellig. 

- Op de website van de KNSB staat een document met 14 tips om leden te werven maar ook om 
ze actief te krijgen. 

Er wordt nu geen besluit genomen over het voorstel van Daan maar er is duidelijk behoefte aan 
en belangstelling voor nieuwe initiatieven. Om daar mee aan de slag te gaan melden zich een paar 
leden aan (Anne-Joan, Sandra, Marsha, Ilonka, Emiel en Daan). Daan coördineert op korte termijn 
een eerste afspraak in het clubhuis ! 
 

6. Verslag van de ALV dd. 30 september 2020  
a. Paul geeft aan dat mbt. de AED (punt 11a / rondvraag) Marsha eea. heeft uitgezocht en 

gebleken is dat er een aantal AED’s in de buurt van ons clubhuis beschikbaar is. De locaties 
daarvan zullen op het prikbord in het clubhuis worden aangegeven. 

b. Mbt. de schenking van HVZB (punt 11f / rondvraag) geeft Paul aan dat de trainers is 
gevraagd aan welke spullen behoefte was en inmiddels zijn een paar zaken aangeschaft. 
Ook het short-track weekend is deels gefinancierd met het geld. Het HVZB-bedrag is nog 
niet volledig besteed ! 

 
7. Verantwoording bestuur 2020-2021 
 

a. Jaarverslag 1 mei 2020 – 30 april 2021 
Paul benadrukt nog eens zijn statement in het voorwoord over het uitblijven van enige 
reactie op zijn “brandbrief” betreffende de oproep voor vrijwilligers. 
Hij geeft aan wel blij te zijn met het oppakken van “Sponsoring” door Ilonka waarbij zij 
aangeeft daar zin in te hebben. Voor “Fondsenwerving” heeft het bestuur nog iemand in 
gedachten. 
Ook positief is de aanmelding van Ester en Emiel voor het bestuurslidmaatschap; komt 
terug bij agendapunt 11. 

 
b. Financieel verslag 2020-2021 

Marc licht eea. toe: 
- Het was ook dit jaar weer een bijzonder jaar mede vanwege de Covid-19 perikelen 

maar daardoor ook weinig spannend.  
- De balans laat een positief resultaat zien wat in lijn is met voorgaand jaar waarin de 

Oval werd gesloten. 
- Extra investeringen in materialen en blijken van waardering van vrijwilligers. 
- Ondanks minder trainingen door de Coronawinter zijn de trainerskosten 

vergelijkbaar met begroot i.v.m. verhoging/indexering trainersvergoeding. 
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- De exploitatie kosten voor het clubhuis zijn lager omdat we daarin door de gemeente 
zijn gecompenseerd.  

- De voorraad clubkleding is geheel afgeboekt en omdat nu alleen nog op bestelling 
wordt gekocht, is hiervoor niets meer op de balans opgenomen. 

- Zie verslag voor de belangrijkste e verschillen tussen de begroting en het resultaat. 
Het financieel verslag is besproken met de Kascommissie (John Oostdijk en Erik Speijers). 
John is aanwezig en geeft aan dat er geen onregelmatigheden zijn geconstateerd en dat 
eea. er goed en compleet uit ziet. De kascommissie stelt daarom voor om het bestuur 
decharge te verlenen. 
Marc bedankt John en Eric voor de goede samenwerking. 
 

c. Decharge bestuur 
Er zijn geen verdere opmerkingen en de ALV verleent op advies van de kascommissie 
decharge van het bestuur. 

d. Benoeming kascommissie 
John stelt zich weer beschikbaar en stemt af met Erik of hij ook beschikbaar is. 

 
8. Begroting 2021-2022 

De belangrijkste opmerkingen staan in de notitie en Marc licht een paar toe: 
- De trainerskosten nemen toe vanwege de indexering. 
- Toename Silverdome jeugdtrainingskosten door uitbreiding jeugdschaatsen in het 

afgelopen jaar. 
- Reductie verzekeringskosten door nieuwe wet- en regelgeving (zie punt Statuten) en 

mede daardoor gebruik van enkele collectieve verzekeringen via de KNSB. 
- Het restantbedrag van de schenking jeugdschaatsen HVZB zal in dit boekjaar worden 

besteed. 
- Geen kosten meer voor de clubkleding vanwege aanschaf op bestelling. 

- De begroting is sluitend zonder de contributie te verhogen (incl. reserve). 
- Nav. de vraag van Daan of we nu elk jaar gaan indexeren, is het antwoord dat we het wellicht 

eens per 2 á 3 jaar doen. We zullen het wel elk jaar meenemen bij het opstellen van de 
begroting (en de contributie).  
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9. Wijziging statuten 
Frans geeft een korte toelichting waarom we nieuwe statuten nodig hebben. Zie ook bijgaande 
bijlage en de, op de website beschikbare, notitie met de verschillen tussen oud en nieuw. 
Frans geeft aan dat er nog een wijziging moet worden aangebracht in de versie zoals die op de 
website staat mbt. artikel 4 sub. 4 en 5: Ereleden en Leden van verdienste zijn vrijgesteld van 
contributie maar hebben wel stemrecht bij de ALV. 
Nav. de vraag van Emiel over het gelijktrekken van boekjaar en verenigingsjaar merkt Marc op 
dat het boekjaar de volgende keer dan eenmalig 13 maanden beslaat hetgeen geen probleem zal 
zijn. 
Verder zijn er geen opmerkingen en voorstellen voor wijzigingen en gaat de ALV akkoord met 
deze nieuwe versie (wordt 26 oktober 2021) van de statuten waarbij de secretaris wordt 
gemachtigd het passeren van de gewijzigde statuten verder af te handelen met een notaris. 

 
10. Wijziging Huishoudelijk Reglement 

Het huishoudelijk reglement is een aanvulling op onze statuten en waarin je de interne regels 
van onze vereniging kan regelen. Hoeft niet langs een notaris, een akkoord van de ALV is 
voldoende.  
Mede naar aanleiding van de gewijzigde statuten en de noodzakelijke actualisering moest het 
Huishoudelijke Reglement ook worden aangepast.  
Hierover zijn geen opmerkingen en voorstellen voor wijzigingen en gaat de ALV akkoord met 
deze nieuwe versie (wordt 26 oktober 2021) van het Huishoudelijk Reglement. 

 
11. Afscheid en benoemen bestuursleden 

Paul bedankt Leo Zuurmond, die terugtreed als bestuurslid Algemene Zaken voor zijn inzet voor 
de club.  
Paul geeft aan dat we gelukkig twee leden bereid hebben gevonden om toe te treden tot het 
bestuur. 

- Ester den Hertog die de portefeuilles van Sociale zaken en Communicatie op gaat 
pakken.  

- Emiel Kaper die de portefeuille van Algemene Zaken van Leo over gaat nemen. 
Beiden stellen zich kort voor. 
Ester geeft aan dat zij  zich met name gaat richten op verenigingsbrede activiteiten wat volgens 
Paul aansluit op de versterking van het sociale aspect van de vereniging. 
Emiel is een echte verenigingsman en heeft de nodige ervaring (oa. penningmeester bij de 
Korfbalclub). Wil graag ervaren hoe een schaatsvereniging werkt. 
De ALV gaat akkoord met hun toetreding tot het bestuur. 
 

12. Benoemen ereleden en leden van verdienste 
Paul geeft aan dat enkele jaren geleden Lex van Tol en Freek vd. Wart benoemd zijn tot ereleden. 
Nu is het de beurt aan Richard Vrolijk, Frans Raes en Saskia vd. Broek. 

- Richard heeft veel inzet voor de vereniging laten zien als trainer, lid van het slijpteam. 
Daarnaast heeft hij veel geklust in het clubhuis (electra, water, etc.). 
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- Frans was 7 jaar lid van het bestuur, verzorgde de financiële administratie en was 2e 
penningmeester. Hij is nu nog verantwoordelijk voor de leden en abonnementen 
administratie. 

- Saskia is coach en heeft veel gereisd met de clubleden. Haar focus ligt op short-track 
maar doet nu ook “de lange baan”. 

De ALV gaat akkoord met hun benoeming tot Erelid.  
Paul geeft nog aan dat dit nu wat sober overkomt maar dat we eind jaar op een te organiseren feest 
aan deze benoemingen en het afscheid van Leo meer aandacht zullen geven. 
 
13. W.v.t.t.k 

Geen onderwerpen. 
 
14. Rondvraag en sluiting 

 
a. Clubkleding:  

i. Anne-Joan heeft er begrip voor dat we vanwege de kosten geen voorraad meer 
willen hebben maar voor de jeugd en nieuwe leden is nu niets beschikbaar. Vindt 
het een basis voor de kinderen die snel uit de kleding groeien. 

ii. We kunnen kijken naar hesjes/jasjes waarvoor een investering van € 1300 nodig 
zal zijn. Misschien is daar een sponsor voor te vinden. Ilonka kan dat oppakken. 

iii. De levertijden zijn nu te lang. BioRacer lijkt het beter te doen dan Agu die hun 
beloftes niet nakomt. 

iv. De kledingcommissie bestaat nu nog uit 1 persoon (Heleen) die er eind dit jaar 
mee gaat stoppen. Er zijn dus dringend 1 of liever 2 vrijwilligers nodig die 
hiermee aan de slag gaan. 

v. De afspraak wordt gemaakt dat het eerder genoemde clubje (Anne-Joan, Sandra, 
Marsha, Ilonka, Emiel en Daan) dit ook gaat bespreken. 

 
b. Vertrouwens(contact)persoon 

Paul doet een oproep om een vertrouwenspersoon te vinden die kan bemiddelen bij 
eventuele conflicten of onheuse bejegening. Meer informatie is te vinden in het nieuwe 
Huishoudelijk Reglement in artikel 9 sub. 4. 
 

c. Coördinator en trainers voor de lange baan 
Er is ook dringend behoefte aan een coördinator en trainers voor de lange baan. 
 

d. Slijpochtend 
Richard geeft nog aan dat het aanstaande zaterdag (30 okt.) weer slijpochtend is. 
 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.40 
  



	
	
	
	
	
	
	
	
						Opgericht 1 maart 1886	

Bijlage bij agendapunt 9 (mondeling toegelicht door Frans) 
 

Waarom nieuwe statuten YVZ 

1. Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) 
a. Op 1 juli 2021 is deze wet in werking getreden. 
b. De wet is bedoeld om het bestuur en toezicht van verenigingen en stichtingen te 

verbeteren en zaken als wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, 
zelfverrijking, misbruik van posities, etc. te voorkomen. 

c. Regelt dus de basis voor Goed bestuur maar geeft ook (persoonlijke) Aansprakelijkheid 
bij een vereniging. 

d. Vereist dus bewustzijn van het bestuur van de risico's en vereist goede afspraken en 
integer en zorgvuldig handelen. 

e. Vereist ook dat de statuten en reglementen op orde zijn. 
f. Vereist een duidelijke verdeling van taken en bevoegdheden binnen het bestuur.  
g. Vereist dat belangrijke besluiten en afspraken vastgelegd worden.  

 
2. Het belang van goede en actuele statuten en reglementen 

a. Duidelijkheid voor bestuur én leden over geldende afspraken en regels 
b. Statuten weerspiegelen de wettelijke vereisten (de WBTR) 
c. Statuten geven duidelijkheid over de vereisten vanuit de KNSB 

 
3. Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering 

a. Standaard onderdeel van het KNSB-lidmaatschap. 
b. Beschermt het privévermogen van bestuurders tegen het risico dat zij persoonlijk 

aansprakelijk worden gesteld. 
c. Vereist een akkoord van de KNSB op de statuten ! 

 
4. Statutenwijziging, wat moeten we doen? 

a. Afspraak tot statutenwijziging in bestuursvergadering in juni 2021. 
b. Melden van de voorgenomen statutenwijziging bij de KNSB. 
c. Opstellen conceptversie nieuwe statuten. 

i. Modelstatuten van de KNSB gebruikt om eenvoudig te kunnen voldoen aan de 
eis van de KNSB 

ii. Laatste statutenwijziging van YVZ was in juni 1994 ! 
d. Goedkeuring van de statuten  

i. van de KNSB: ontvangen ! 
ii. van de eigen ALV: 26 oktober 2021 

e. Daarna laten passeren van de akte bij de notaris.  
f. Inschrijving van alle bestuurders bij de Kamer van Koophandel 


