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Verslaglegging ALV  

Op vrijdag 18 mrt 2022 vond in De Ontmoeting de uitgestelde ALV plaats. Covid-19 verhinderde enige 

malen de statutair voorgeschreven bijeenkomsten bijeen te roepen. 

1. Opening, verwelkoming en vaststelling agenda. Na de opening heette de vicevoorzitter de 
aanwezigen welkom, hij noemde in het bijzonder de vertegenwoordigers van de collega-
ijsverenigingen: de Warmondse IJs- en Skeelerclub, de Lissesche IJsclub, de IJs- en Skeelerclub 
Lisserbroek, en de Sassenheimse IJsclub. Bericht van verhindering werd ontvangen van het 
District Sassenheim en Jos Möllers. Bestuurslid Aad de Haas bewaakte, ondanks zijn fragile 
medische toestand, de inloop en reikte na intekening traditioneel de nummertjes uit. De 
voorliggende conceptagenda werd ongewijzigd geaccepteerd.  

2. Mededelingen en ingekomen en uitgaande stukken. 

a. In deze vergadering werd de leden gevraagd zich uit te spreken over het 

verenigingsbeheer in de periode die is verlopen sinds de laatste ALV op 13 dec 2019. 

b. We herdachten in stilte en stonden recht voor de overleden leden: Jan Verhaar, Ton en Ida 

van Es, Coen Verbaas, Jenny Tulen en Nel, de echtgenote van Frans van  Schie; 

c. Over de samenwerking in de stichting Meren- en Molentochten, praatte Jan Rodewijk ons 

bij. Hij is met Aad de Haas, vertegenwoordiger in het bestuur van  de stichting.  

3. De door de secretaris geschreven verslaglegging van de ALV van 13 dec 2019 wordt door hem 

voorgelezen De ALV stemde in en heeft de notulen bij acclamatie geaccordeerd.  

4. Het financieel overzicht betreft formeel de jaren 2020 en 2021. Na het vertrek van Jan-Jaap 

Hoekstra de vorige penningmeester – de functie is nog steeds vacant - heeft de secretaris de 

functie waargenomen. Hij heeft als basis voor de digitalisering van de boekhouding ook het 

boekjaar 2019 daarin opgenomen.  De getoonde cijfers zijn gebaseerd op de van de RABO 

rekening courant gedownloade af- en bijschrijvingen en de eindejaar overzichten 2019-2021. De 

wnd-penningmeester geeft de toelichting over de zogenoemde Staat van baten en lasten en het 

Vermogen en de saldi op het eind van de drie jaren aan de hand van twee PowerPoint plaatjes. De 

vragen daarover worden tot tevredenheid beantwoord. 

5. Kascontrolecommissie. 

a. Verslag. In de week voorafgaand aan de ALV hebben Roel Terraneo en Arie van der Voorn 

de kascontrole uitgevoerd. Arie verving de toen zieke Jos Möllers op diens verzoek. De 

ALV stemde – met terugwerkende kracht – in met die actie. In het door Arie en Roel 

ondertekende verslag stelden ze vast dat de KGM een financieel redelijk gezonde club is. 

Een vereniging die zelfs na jaren waarin er weinig activiteiten en aanleiding tot ijsplezier 

was en waarin ook de laatste jaren mede door Corona perikelen de inning van 

lidmaatschapsgelden stokten, er een positief saldo van ongeveer €14.500 is. Ze 

constateerden dat er grote stappen gezet zijn in de verdere professionalisering  op het 

financiële vlak en de administratie. Ze stelden de vergadering graag voor de 

penningmeester en het bestuur over de jaren 2019, 2020 en 2021 decharge te verlenen 

voor het gevoerde financiële beleid.   

b. Leden commissie:  Roel heeft twee jaar zijn bijdrage geleverd, waarvoor dank. De ALV 

suggereert met hun beider instemming, Roel en Arie voor te stellen er nog een jaar aan 
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toe te voegen en Jos Móllers, afwezig, vriendelijk uit te nodigen, als reserve lid op te 

treden.  De ALV accordeert bij acclamatie de bevindingen, suggesties en voorstellen die 

tijdens deze financiële agendapunten ter tafel kwamen. 

6. Verslag door de secretaris. De secretaris las het verslag van zijn hand voor. Dat dekte met de 

publicaties in de Heen en Weer (H&W), de hele periode sinds de vorige ALV in 2019. De secretaris 

is voornemens de KGM bijdragen aan de H&W maandelijks op de website te plaatsen, zodat ook 

niet Kagers daar (tijdig) kennis van kunnen nemen. De ALV dankt en stemt in met applaus. 

7. Agendapunt 10. In afwijking van de agenda krijgt Jan Rodewijk he podium om zijn woordje te 

doen over het jeugdschaatsen. Jan schetste de situatie en verklaarde zich niet echt blij met het 

geringe aantal jeugdleden. Maar het enthousiasme compenseert echter veel. Chris Zuiderduin, 

secr. WIJC, gaf in aanvulling enige informatie over de Trainings Groep Bollenstreek, de 

voortzetting van de STS-KGM.  Nu als afdeling van de WIJC en niet van de Sassenheimsche IJsclub. 

De ALV bedankte Jan met een warm applaus.   

8. Pauze met verkoop van loten. Met behulp van onder meer, maar met name  Ria en Bep werden de 

loten aan de man gebracht. Henny Looijestein, de gastheer van dienst én de dames serveerden 

drank en hapjes. Voor en na  de vergadering en in de pauze werden recente schaats en ijszeil 

filmpjes vertoond. Henny had het materiaal verzameld c.q. toegestuurd gekregen. De drie video’s 

vielen goed in de smaak. Henny, van deze plek nogmaals dank voor je bemoeienis. 

9. Het bestuur. Na het aftreden van de penningmeester in 2019 kende het bestuur helaas vacatures. 

De functies van voorzitter en penningmeester bleven tot op heden vacant. Voor één functie is er 

licht aan het einde van de tunnel: we hopen de kandidate voor de pm functie snel welkom te 

kunnen heten. Het overzicht van de bestuurssituatie en enige, stilzwijgende, dus nog niet door de 

ALV bevestigde mutaties. 

a. Aftredend in 2019 en herkiesbaar voor een nieuwe periode: Aad de Haas; (Stemde ALV al 

mee in 2019) 

b. Aftredend in 2020 en herkiesbaar voor een nieuwe periode: Jan Rodewijk;  

c. Aftredend in 2021 en herkiesbaar: Aad Onderwater; 

d. Aftredend in 2023: Nicolai Honcoop (nu niet actueel).  

De ALV stemt met applaus in met de herkiesbaar stelling en het aanblijven van de betreffende 

bestuursleden.  

10. Rondvraag en sluiting. Na een korte rondvraag sloot de vicevoorzitter de ALV.  

Na de vergadering volgde de dubbelverloting als onderdeel van de gezellige 'nazit'.  

We hadden weliswaar geen natuurijs maar wel weer een gezellige Algemene Ledenvergadering. 

 

Schaatsen  met een helm  op: een verstandige zaak, geldt ook voor skeeleren en fietsen  

Gebruik je hersens én bescherm ze met een helm. 

 


