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Notulen Algemene Ledenvergadering YVZ dd. 14 september 2022 
 
Locatie: Clubhuis YVZ 
Aanvang:  20:15 
 
Aanwezige leden: 
Claudia Kluivers, Constanze Kluivers, Margreet Merbis, Chantal Hoefsloot, Frans Raes, Jan Dobbe, 
Daan den Hertog, Daan de Jong, Wijnand Bavius, Peter Kors, Yvo Waalewijn, Peter Dobbe, Marjon 
Stenneke, Nico Woldendorp, Hans Molhoek, Sandra Dekker, Richard Vrolijk, Ilonka van den Berg, 
Marsha Ehrencron, Alwin van den Brand, Arjen Keuning, Astrid van Harmelen, Patrick van Dijk, 
Roland de Schepper, Jannet Maas 
 
Aanwezige bestuursleden: Paul Kok (Voorzitter en Technische Zaken), Marc Nieuwenhuijse 
(Penningmeester), Frans Kasten (Secretaris) en Ester den Hertog (Communicatie & Sociale Zaken). 
 
1. Welkom: 

Voorzitter Paul Kok heet iedereen welkom bij deze  ALV en geeft aan dat het een bijzondere 
vergadering wordt vanwege de ontwikkeling binnen het bestuur zoals aangegeven in het 
voorwoord van het Jaarverslag en de separate brief van Paul die aan alle leden is gezonden. 
 

2. Afmeldingen: 
Gabriëlle van Haastrecht, Dewy Harteveld en Thijs Smets, Rosalie Huisman, Anne-Joan de Groot, 
Emiel Kaper, Lex van Tol, Willem van der Wal en Maaike Drayer, Marc van der Helm, Wies en 
Bram van der Wouden, Heleen Oud, Robert de Kramer, Sabine van der Kooy en Anton Aartman 
 

3. Vaststellen van de agenda: 
- Esther Hagen heeft gevraagd om “Het tekort aan trainers” op de agenda te zetten. Paul geeft 

aan dit onderwerp sowieso aan de orde komt (zie één van de punten bij agendapunt 8). 
- Lex van Tol heeft gevraagd om op de agenda te zetten: Het aanpassen van de clubrecords 

aan de officiële NK categorieën hetgeen Lex aanbiedt zelf te willen regelen. 
o Helaas is dit punt niet aan de orde gekomen maar het bestuur gaat akkoord en 

bedankt Lex voor het oppakken van deze klus. 
 
4. Mededelingen: 

Geen. 
 

5. Ingekomen stukken: 
Geen. 
 

6. Verslag van de ALV dd. 26 oktober 2021  
Er zijn geen op- of aanmerkingen waarmee het verslag wordt vastgesteld. 
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7. Verantwoording bestuur 2020-2021 
 

a. Jaarverslag 1 mei 2021 – 30 april 2022 
Er zijn geen op- of aanmerkingen waarmee het verslag wordt vastgesteld. 

 
b. Financieel verslag 2021-2022 

Marc geeft aan dat er weinig specifieke punten te benoemen zijn. 
o De wijziging van de statuten hebben niet-begrootte kosten veroorzaakt. 
o Het zogeheten HVZB potje is nog niet opgemaakt en gaat naar “reserve”. 
o Er zijn 2 uur extra voor het Jeugdschaatsen en er zijn 23 aanmeldingen voor de 

kennismakingslessen.  
Het financieel verslag is besproken met de Kascommissie (John Oostdijk en Erik Speijers) die 
als volgt heeft gereageerd: 

Op zondag 12 en maandag 13 september heeft de kascommissie de jaarrekening en 
balans 2021-2022 gecontroleerd en goedgekeurd. 
De kascommissie adviseert de ALV om de penningmeester decharge te verlenen. 
Tevens wil de kascommissie bij deze gelegenheid Marc Nieuwenhuijse en de overige 
bestuursleden bedanken voor het besturen van YVZ gedurende het afgelopen seizoen. 

Marc bedankt Frans Raes voor zijn support en 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 

Het is nog niet duidelijk of John en/of Eric volgend jaar weer beschikbaar zijn. Marjon 
Stenneke wil zich, indien nodig, wel beschikbaar stellen. 

 
8. Bestuurssamenstelling 

Zowel Paul, Marc als Emiel hebben aangegeven zich terug te trekken uit het bestuur. Paul en 
Marc lichten beiden hun besluit toe. Emiel kan dat vanwege zijn afwezigheid (ziek) niet 
toelichten. 
Paul en Marc geven aan beschikbaar te blijven t/m januari 2023. Ook Emiel heeft al eerder 
aangegeven ook tot dan beschikbaar te willen blijven.  
In de tussentijd moet een oplossing worden gevonden zoals aanmelding van nieuwe 
bestuursleden, een samenwerkingsverband dan wel fusie met een andere vereniging of de 
opheffing van YVZ. 
Het huidige bestuur zal een nieuwe ALV plannen in januari 2023 om een te besluit te nemen over 
de dan eventueel beschikbare en voor te stellen opties. 
De suggestie wordt gedaan om de bestuurs-vacatures aan te melden bij de (Vrijwilligers-) 
Vacaturebank Zoetermeer. 
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Er ontstaat een goede discussie over “waarom minder leden en minder binding met YVZ” en 
“hoe nu verder”. Gemaakte opmerkingen zijn oa.: 
- Veel leden hebben minder geld beschikbaar in de huidige financiële situatie en sport wordt 

dan vaak als eerste wegbezuinigd. 
- Opvallend is dat er maar 1 lid is met de Zoetermeerpas (= niet geverifieerd); zou meer 

gestimuleerd kunnen worden. 
- Er is een tekort aan trainers. Terwijl er goede en betaalde opleidingsmogelijkheden zijn voor 

nieuwe trainers. Misschien een poule van breed inzetbare trainers maken. 
- De afstand tot de Uithof is een belemmering. En de Silverdome kan ook nog “omvallen”. 
- Voorgesteld wordt om te kijken naar samenwerking met andere verenigingen: kijken naar 

het gewestelijk aanbod, groepen mixen en trainers delen. 
- De YVZ situatie bespreken met het gewest. 
- Liever een samenwerkingsverband dan een fusie. 
- Opheffen wordt niet als een optie gezien maar er melden zich helaas ook nog geen nieuwe 

bestuursleden. 
 
Voorgesteld wordt om een Taskforce te starten die gaat onderzoeken wat de mogelijkheden zijn 
om al dan niet verder te gaan: samenwerking of fusie met andere verenigingen of opheffen YVZ. 
Er melden zich al een paar leden aan om mee te werken aan de taskforce en Frans K. zal een 
oproep doen aan alle leden tbv. meer gegadigden. 
Opdracht zal zijn om niet alleen met ideeën te komen maar ook met concrete en uitvoerbare 
voorstellen. Te presenteren op een speciale ALV in januari 2023. 
 

9. Begroting 2022-2023 
De belangrijkste opmerkingen staan in de notitie en Marc licht een paar toe: 
- Vanaf nu gaan we het begrotingsjaar 2022-2023 van de KNSB volgen (dus een eerste periode 

van 14 maanden). 
- De contributie gaat omhoog oa. vanwege een hogere afdracht aan de KNSB. 
- Op de vraag of de hogere kosten voor gas en elektra al zijn meegenomen, geeft Marc aan dit 

niet het geval is. Wel staat nog een actie open om te onderzoeken of we niet teveel betalen 
vanwege het delen van het clubgebouw met de wielervereniging. 

- Gevraagd wordt of ook kosten zijn begroot voor het onderhoud van de CV-ketel en de 
brandblussers. Volgens Marc niet. 
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10. Wijziging Huishoudelijk Regelement (HR) 
Frans geeft een korte toelichting waarom de wijziging van het HR nodig is. Enerzijds vanwege het 
advies van de KNSB om artikel 9 ook van toepassing te verklaren voor niet-leden zoals 
vrijwilligers, trainers, etc. En anderzijds om ook een concrete aanleiding te hebben voor het 
benoemen van een VertrouwensContactPersoon (VCP). 
De aanwezigen gaan akkoord met die wijziging van de reikwijdte van artikel 9 met daarbij het 
voorstel om “leden, trainers, begeleiders en ouders” te noemen als “betrokkenen. 
 
Tevens gaat de ALV akkoord met de benoeming van Rosalie Huisman als VCP. 
- Opgemerkt wordt dat als Rosalie zelf (hulp-) trainer is, er eigenlijk nog een 2e VCP moet 

worden benoemd (wellicht dan een mannelijke VCP). Het bestuur gaat hier naar kijken en 
zoekt een vrijwilliger. 

- Tevens wordt gevraagd hoe de bereikbaarheid wordt geregeld. Dat zal eerst met Rosalie 
worden afgestemd en vervolgens op de website worden aangegeven. 

 
11. Rondvraag 

a. Er wordt een vraag gesteld of voor oa. alle nieuwe trainers een VOG-verklaring is geregeld. 
Paul geeft aan dat we niet meer up-to-date zijn en gaat dit regelen. 

b. De vraag wordt gesteld of er nog kostenstijgingen worden verwacht maar volgens Marc is 
dat nu niet in de begroting meegenomen. 

 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 22.10 
 


