Jaarvergadering 25 april 2012
In de Drie Pilaren te Oudeschoot
De voorziter heet een ieder welkom op de jaarvergadering
Er is een redelijke opkomst.
Afwezig met kennisgeving

Alwin Kuipers , Niels van der Heide, dhr Kremers, Jesse
Bootsma en Teake Castelein

Notulen

Vorig jaar heeft een ieder per mail ontvangen, verslagen staan n
ook op de site bij Bestuur.
Geen opmerkingen over het verslag, verslag goedgekeurd en
vastgesteld.

Binnengekomen stukken

Geen stukken ontvangen

JAARVERSLAG
Commissies
Pr en communicatie.

Er is een vacature voor het schrijven van stukjes op de site en in
de regionale klanten; redactie.
Anna van Dijk wil wel graag assistent redactie zijn.
Adri neemt het woord. Stabiele hoeveelheid unieke bezoekers op
de website, ongeveer 500; dit is veel.
Waren verder geen opmerkingen

Sponsor en kledingcommissie 72 kledingsets zijn uitgegeven, er zijn 100 ingekocht.
De sponsoren zijn positief
Een paar logo’s laten los van de pakken, melden bij Ria Soet
Materiaal

Materiaal is in orde, extra schaatsen.
Huurschaatsen zijn bij Jan de Jong geweest.
Schaatsen zijn nu op Thialf in een afgesloten kast.
Slijpbeurten vroegtijdig aangeven bij de leden.
Suggestie; ouders brengen/halen gezamenlijk afstemmen.

Coordinatoren
Shorttrack

Marieke neemt het woord
- Zomertrainingen 2011 waren goed bezocht

- Skeeleren was zeer matig bezocht
- Ameland was een groot succes
- Wedstrijden worden matig bezocht, oorzaak???
- Meer trainingen gedaan
- De dinsdaggroep bleef qua deelname ver achter
- 12 mei start zomertraining
- Nieuwe trainer Hilda Wijnja, zeer welkom
- Heine Jan van Dijk wil evt meetrainen.
- De fietsgroep op zondagmorgen dient strakker te worden,
geldt ook voor de overige trainingen, dus je bent er of je
meldt af.
- Kan het vervoer ook collectief geregeld worden, het vervoer is vaak het probleem naar wedstrijden
- Marieke neemt het voortouw in begeleiding wedstrijden
WOC

veel grote wedstrijden gehad, was goed verlopen
Pieter Boerma stopt, Teake Castelein volgt op.
Verder geen vragen

Jeugdschaatsen

ca 550 jeugdschaatsers, 100 minder dan verwacht, gezien het
buitenijs van vorig jaar waren de verwachtingen hoger,
Ledenadministratie is overgenomen door Tanneke Souwman.
Met groot respect denken we aan het plotselinge overlijden
van Jan Marinus.

Algemeen bestuur
Secretaris

leest jaarverslag 2011 2012.
verder geen opmerkingen

Penningmeester

neemt het woord en geeft tekst en uitleg over de cijfers
Waren verder geen vragen over. De kascommissie bestaande
uit dhr Visser en Feenstra hebben de boeken in orde
Bevonden.
De jaarvergadering keurt de rekening en verantwoording
met algemene stemmen goed en verleent het bestuur daarmee
decharge

Voorzitter

de club is goed bezig, het ledenaantal groeit
De structuur van de vereniging staat goed
Hilda, Anna, Tanneke en Teake bijzonder welkom.

Statuten

De penningmeester neemt het woord en legt de inhoud
uit aan de leden. De statuten waren aan wijzigen toe.
Mbt de statuten heeft de penningmeester een toelichting
gegeven op de voorgestelde statuten. De aanwezige
leden hadden geen vragen en opmerkingen over de
voorgestelde statuten. Aangezien er te weinig
stemgerechtigde leden aanwezig waren op de

vergadering, te weten 5 van de 33,heeft er geen stemming
plaatsgevonden over de statutenwijziging. De stemming
over de statuten is de gegagendeerd voor de volgende
vergadering te weten op 14 mei 2012.
Contributie

De vergoeding voor het ijs wordt aangepast in verhouding
met de verhoging van Thialf .
Voor de allerjongsten is er in het komende seizien 1
trainingsuur. De contriburie pssen we hierop aan.
De vergadering gaat er mee akkoord

Aanmelden

Iedereen dient het formulier voor 15 mei in te sturen

Zomerkamp

We gaan met de club weer naar Ameland
Komt binnenkort weer op de site

Douwe swierstra trofee

Dit jaar aan....Pieter Boerma
Pieter heeft de bestuursfunctie lang uitgevoerd
De secretaris houdt een relaas

Rondvraag Mark
Hank
Siebe

Hannie

Tip; facebook site van de club
namens zijn bedrijf ontvangt de club een megaphone
waardoor bij o.a. clubwedstrijden de organisator beter
Is te verstaan. Is een waardevolle aanvulling. Dank!
Harmen wou graag bij de prijsuitreiking zijn, maar
Traint op dinsdag,wist het niet
Communicatie nieuwe leden kan beter
Prikbord wordt weinig gebruikt.
Siebe wil ook wel trainen, verder niets van gehoord
Goede en herkenbare tips, pakt het bestuur op.
Graag wat meer info in de dagbladen.

De voorzitter dankt iedereen voor de aandacht en inbreng.
Een fijne zomer en dan ‘ weer samen de baan op’.
.....en sluit de vergadering om 21.35 uur.

