Vereniging IJssport Koudekerk aan den Rijn
Notulen 44e Algemene Ledenvergadering 10-03-2022:
Aanvang 20.00 uur
Locatie: Clubhuis aan de Gruttolaan
Afmelding: Huub Zaalberg, Agatha van Driel, Rien Kapteijn, Hennie Meijer, Jan dirk Corts en
Johan Meijer

1. Opening en mededelingen.
Om 20.00 u. opent Marion Kuper, voorzitter VIJK, de vergadering en heet eenieder welkom op
deze ALV, welke was uitgesteld door de coronapandemie.

2. Jaarverslag.
Het jaarverslag wordt gepresenteerd via een PowerPointpresentatie. Deze, inclusief agenda en
meerdere stukken, is terug te zien op de website: https://vijk.nl/index.php/menvereniging/men-alv

3. Notulen 43e ALV 3 december 2020
Deze notulen worden goedgekeurd.

4. Financiële stukken.
4.1. Financieel verslag 2019/2020 en begroting 2021/2022.
De penningmeester, Johan Meijer, is helaas door corona afwezig, dus geeft de voorzitter,
Marion, deze toelichting op het financieel jaarverslag.
 Door de ijsperiode kon de begroting de prullenbak in!
 Uiteindelijk is er een positief resultaat van € 8135,02.
4.2. Verslag van de kascommissie.
Edwin Struik en Jeannette Kapteijn hebben dit jaar de kascontrole gedaan en geven de
penningmeester een compliment, adviezen van vorig jaar waren doorgevoerd. Ook adviseren zij
de vergadering om de penningmeester decharge te geven, wat door de vergadering wordt
overgenomen.
Herbenoemd voor volgend jaar wordt Edwin Struik en dan bijgestaan door Kees van Leeuwen.
Met als reserve Hans van der Post.

5. Samenstelling van het bestuur.
Aftredend is bestuurslid Martin van Bostelen. Na een dankwoord van Marion voor zijn inzet
krijgen beiden nog een cadeau overhandigd. Martin blijft, buiten de bestuursfunctie, nog wel
gewoon ijsmeester.
Moniek Batelaan wordt voorgesteld als nieuw bestuurslid, met als taak, vertegenwoordiger voor
de jeugd. Ook Guido van der Meij treedt toe tot het bestuur en neemt de trainingen voor zijn
rekening. Dit verlicht de taak van Ronald Kompier die nu de wedstrijden doet.
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6. Diverse commissies.
6.1. Ledenadministratie.
Door de ijsperiode is het ledenaantal met 524 toegenomen tot 1808 leden! De contributie kan
voortaan alleen nog maar via automatische incasso’s worden verrekend. Helaas zullen er dan
leden afvallen. De abonnementskaartjes voor de toegang van de natuurijsbaan worden
vervangen door een QR-code, welke bij de toegang via een app gecontroleerd zal worden.
6.2. Trainingen en wedstrijden.
De trainingen in Den Haag zijn met aanpassingen doorgegaan. In Leiden is men helaas in
december moeten stoppen. De trainers hebben dit opgevangen door vervangende trainingen te
geven. Het abonnementsgeld is gedeeltelijk terugbetaald.
Ook zijn bijna alle wedstrijden niet doorgegaan, waarvoor ook het vastrecht is terugbetaald.
Gelukkig zijn er op de natuurijsbaan voor de jeugd clubkampioenschappen gehouden.
6.3. Natuurijs.
Begin februari is er eindelijk weer een ijsperiode geweest. Na het indienen van een protocol bij
de gemeente kregen we toestemming de ijsbaan te openen. Via een reserverings- en
ticketsysteem kon men in tijdslots op de ijsbaan komen. Wel moest men lid worden, vandaar de
grote aanwas van nieuwe leden. We zijn 5 dagen open geweest en hebben ca 300 schaatsers
ontvangen.
Er zijn plannen voor bebouwing van het zgn. “Oog van Koudekerk”. Ook onze natuurijsbaan
maakt deel uit van dit plan. Het bestuur is regelmatig in contact met de gemeente. Onze
voorkeur gaat natuurlijk uit naar het behoudt van onze baan. Ondertussen is de ijsbaan wel
verkocht door de Fam. van Schip aan Koudekerk Investments BV (Reco).
6.4. Zomeractiviteiten.
In Leiderdorp is men actief aan het skeeleren geslagen. Dit op een baan met nieuw asfalt en 55
deelnemers. Tevens heeft VIJK in de Jeugdvakantieweek skeelerwedstrijden georganiseerd.
6.5. Jeugdcommissie.
Helaas is het Dooiweekend niet doorgegaan. Maar gelukkig wel de poldercross en een sport- en
spelweekend.

7. WBTR en Huishoudelijk Reglement.
Met ingang van 1 juli 2021 moeten Rechtspersonen alle verenigingen voldoen aan de Wet
Bestuur en Toezicht Rechtspersonen. Hiervoor heeft VIJK een aantal extra maatregelen
vastgelegd in een nieuw Huishoudelijk Reglement, ter aanvulling op onze Statuten.
Tevens heeft VIJK een Beleidsplan samengesteld.
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8. Lid van Verdienste.
Thea den Hollander wordt vereerd als Lid van Verdienste. Dit omdat zij, als enig lid van VIJK, al
jaren meedoet aan en lesgeeft in schoonrijden en al meerder malen kampioen van Nederland is
geworden. Zowel solo als in het paarrijden. Ook dit jaar is het haar weer gelukt, waarvan akte!
In totaal 5x Goud, 6x Zilver en 11x Brons, vanaf 1995.

9. Rondvraag.



Via Annelies laat Ruben weten blij te zijn met de Clubkampioenschappen in de Uithof.
Ronald de Graaf vraagt of er niets te melden valt over de VCP. Inderdaad, Jeannette
Kapteijn heeft geen meldingen binnengekregen.

10.Sluiting.
Marion sluit hierbij de vergadering. In plaats van de jaarlijkse verloting wordt er een “IJmust op,
IJsmuts af” quiz gehouden. Dit met diverse prijzen en als winnaar Annelies de Regt.
Nadien heeft men nog gezellig nagepraat onder het genot van een drankje en een hapje.
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