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voor schaatsen & skeeleren  
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Op deze vergadering waren aanwezig: 15 leden en 6 bestuursleden. 

 

1. Opening van de vergadering 

André van der Wal, penningmeester, heet alle aanwezigen, in bijzonder ereleden en leden van verdienste, 

welkom op deze ALV. Het agendapunt bestuur mutatie is op de agenda naar voren gehaald omdat we nu een 

kandidaat-voorzitter kunnen voorstellen. 

 

2. Bestuursmutaties 

• Voorzitter 

Sinds de vorige ledenvergadering, 23 mei 2019, is de functie van voorzitter, door het aftreden van John 

de Lange, vacant. Het bestuur heeft begin 2020 het lid Aad de Vries bereid gevonden om als voorzitter 

tot het bestuur toe te treden. Sinds maart 2020 functioneert hij al als waarnemend voorzitter. 

André stelt voor om Aad de Vries te benoemen als voorzitter van de Vereniging IJssport Leiderdorp. 

De vergadering gaat met applaus akkoord, hiermee is Aad de Vries officieel verkozen tot voorzitter. 

André draagt de voorzittershamer over aan Aad de Vries. Aad zal de vergadering verder leiden als 

voorzitter. 

Aad introduceert zich, hij kent de vereniging uit de tijd dat VIJL bezig was met de realisatie van de 

nieuwe locatie in het Weteringpark. Hij adviseerde de vereniging op het gebied van subsidie en 

organisatorisch zaken. Hij dankt de vergadering voor het in hem gestelde vertrouwen. 

• De penningmeester André van der Wal is volgens het rooster aftredend. André is beschikbaar voor een 

nieuwe termijn. De voorzitter stelt voor om André van der Wal te herbenoemen als penningmeester, de 

vergadering gaat met applaus hiermee akkoord. 

• Het bestuurslid PR/communicatie, Daniëlle Jansen, is volgens het rooster aftredend. Daniëlle is 

beschikbaar voor een nieuwe termijn. De voorzitter stelt voor om Daniëlle Jansen te herbenoemen als 

bestuurslid PR/communicatie, de vergadering gaat met applaus hiermee akkoord. 

 

3. Behandeling ingekomen stukken 

Er zijn afzeggingen ontvangen van 7 leden. 

 

4. Mededelingen 

De voorzitter heeft de volgende mededelingen:  

• Het afgelopen jaar zijn weer enkele leden overleden: Siem Schalkers, Jan Vos en Rie Kwik-van 

Teijlingen. De voorzitter verzoekt de vergadering om hen te gedenken door een minuut stilte in acht te 

nemen. 

• In de afgelopen week is ’s nachts een inbraakpoging in ons clubgebouw uitgevoerd. De inbrekers werden 

gestoord door het alarm dat afging. Gerard van der Klauw, die gewaarschuwd werd door de alarmcentrale 

is om 4 ’s nachts naar het clubgebouw gegaan. Er is enige schade aangericht aan de toegangsdeur bij het 

terras. We zijn in gesprek met onze verzekeraar. In de omgeving van ons complex zijn de laatste 

meerdere inbraakpogingen en diefstallen gemeld.  

De voorzitter heeft ook enkele bestuurlijke mededelingen  

• VIJL heeft zich aangepast aan de geldige corona maatregelen, het lijkt goed te gaan. 

• We zijn plannen aan het ontwikkelen voor een ledenwerfactie en een actie om sponsors te werven. 

• De website is weer in de lucht 

• We hebben een pinautomaat aangeschaft. 

• Het leden inschrijfformulier is volledig opnieuw opgezet en toegankelijk gemaakt op de website. 

• Er is de laatste tijd een grote opruimactie in het clubgebouw uitgevoerd. 

• We zijn in gesprek met iemand om ons archief te digitaliseren. 

• Er zijn huurvoorwaarden opgesteld, bijna gereed, waarin een aantal zaken voor de verenigingen die onze 

baan huren verantwoordelijk zijn voor, zoals: EHBO, trainers moeten een VOG hebben enz. 

Peter Daleman vraagt naar de VOG voor onze trainers. De voorzitter meldt dat daaraan wordt gewerkt. 

Johan Vroonhof vraagt naar een mogelijke ANBI-status voor onze vereniging. 
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5. Behandeling notulen ALV van 23 mei 2019   
Tekstueel: 

De secretaris meldt dat bij punt 6 dat een verkeerd boekjaar is vermeld, moet zijn 1-4-2018 t/m 31-3-2019. 

De notulen worden zonder opmerkingen door de ALV goedgekeurd.  

Naar aanleiding van: 

Er zijn geen opmerkingen c.q. vragen. 

 

6. Verenigingsjaarverslag 1-4-2019 t/m 31-3-2020 
De voorzitter neemt het verenigingsjaarverslag per pagina door. 

Naar aanleiding van punt 13 Overeenkomsten SSCW met Gemeente Leiderdorp worden twee vragen gesteld. 

• Gerard van der Klauw vraagt naar de erfpacht overeenkomst, zijn er veranderingen in de 

gebiedsafbakening, zijn er tekeningen. De voorzitter antwoordt dat er tekeningen zijn, we gaan het verder 

uitzoeken. 

• Johan Vroonhof vraagt naar het verenigingsgebouw, lijkt één gebouw te zijn. 

De voorzitter geeft aan dat het twee gebouwen zijn onder één kap. Ons deel is eigendom van SSCW 

Voor ons deel is een opstalverzekering afgesloten. 

 

7. Jaarverslag Penningmeester 

De penningmeester, André van der Wal, geeft een toelichting.  

a. Financieel verslag Jaarrekening: 1-4-2019 t/m 31-3-2020 
Wat in eerste instantie opvalt is dat er dit jaar een verlies is gedraaid van ongeveer 3600 euro. De corona 

toestand heeft hier nog geen invloed op gehad. 

Opvallende veranderingen: 

Aan de inkomstenkant is te zien dat de contributies als gevolg van een dalend ledenaantal en met name 

een daling van het aantal actieve skeeleraars aanzienlijk is gedaald. Daarnaast is de opbrengst van de 

kantine gedaald, zowel gedurende het seizoen als door een vermindering van de verhuur voor feestjes.  

Aan de uitgavenkant is te zien dat de daling van de kosten minder hard is gegaan. Het is lastig de kosten 

van de accommodatie omlaag te brengen omdat dit bedrag nodig is om de stichting de lasten te laten 

betalen voor het gebouw. Gelukkig zijn de inkomsten in de stichting door verhuur van de baan en door 

sponsoring redelijk op peil gebleven waardoor de vereniging niet meer hoeft bij te dragen. Het bedrag 

van de kantine inkopen is relatief minder gedaald dan de kantine opbrengst wat heeft geleid tot een 

daling van de marge. 

De kantine beheren in een zomerperiode is lastig. We willen de mensen wat kunnen bieden maar het is 

ontzettend lastig in te schatten hoeveel je precies in huis moet hebben. Daar is wel over gesproken en 

Linda heeft in de afgelopen maanden met minder op voorraad gewerkt wat hopelijk ook leidt tot een iets 

betere marge. 

Als we de balans bekijken dan zien we gelukkig dat het verlies iets minder zwaar drukt dit jaar omdat 

het bedrag dat we hadden toegezegd aan de 333 baan weer is vrijgevallen ten gunste van het eigen 

vermogen. Dit bedrag was vorig jaar als kosten meegenomen en valt dus nu weer vrij. 

Ook zien we aan de bezit kant van de balans dat de liquide positie niet slecht is. De spaarbuffer blijft 

redelijk intact en het banksaldo is op 31-3 ook goed. 

b. Begroting 1-4-2020 t/m 31-3-2021 
Voor het komend jaar verwachten we nog een behoorlijk verlies. Eén van de oorzaken is natuurlijk 

corona wat tot wat minder inkomsten heeft geleid in de vereniging en de stichting. Er is inmiddels wel 

een beroep gedaan op één van de overheidsregelingen voor een tegemoetkoming. We hopen daar een 

deel van het verlies mee te compenseren. Een andere verliesgevende activiteit is het schaats uur voor 

recreanten in de ijshal. Een hoge huur en een dalend aantal actieve leden. Dit jaar hebben het uur nog 

vastgelegd maar voor volgend jaar zullen we bekijken wat de alternatieven zijn, zeker ook met de komst 

van een nieuwe baan. 

Positief is de toename van het aantal skeelerende leden deze zomer, een positief gevolg van de 

coronatijd. Daarnaast is onze baan de afgelopen zomer goed bezet geweest door de verhuur aan diverse 

verenigingen. Deze positieve financiën voor de stichting hebben ook weer invloed op de uitgaven van 

de vereniging. 

Tenslotte, een minder jaar en het begin van het nieuwe jaar is niet makkelijk maar we zien altijd 

lichtpunten. Het grootste lichtpunt is uiteraard een weekje ijs. Wie weet hebben we dit jaar weer eens 

geluk. 

Vanuit de vergadering worden na de toelichting van de penningmeester enkele vragen gesteld.  
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• Gerard van der klauw: hoe groot is het verlies bij de recreanten? 

De penningmeester dat het verlies ligt tussen de € 1.500 á 2.000 voor 16 schaatsers, op ons uur op de 

zaterdag doen een aantal schaatsers uit Voorschoten met ons mee. 

• John Vroonhof de nieuwe ijshal van 333 meter gaat niet door, wat betekent dat voor VIJL. 

De penningmeester geeft aan dat daardoor de bijdrage van VIJL aan de 333 meter baan aan ons 

retour wordt gestort. De nieuwe 250 meterbaan is nu in de aanbestedingsfase, 

De voorzitter dankt de penningmeester voor zijn inzet. 

 

8. Verslag van de kascommissie 

Jacques Schellingerhout doet verslag van de door hem uitgevoerde controle van de financiële verslaglegging 

en geeft aan dat het verslag en de balans een juiste weergave geeft van de financiële situatie van VIJL. 

Hij geeft aan dat de kantine opbrengsten secuur worden vastgelegd en gerapporteerd worden aan de 

penningmeester Hij stelt voor om de penningmeester en het bestuur te dechargeren voor het gevoerde 

financiële beleid in het financiële boekjaar 1 april 2019 t/m 31 maart 2020. 

De voorzitter verzoekt de vergadering hiermee in te stemmen; onder applaus gaan alle aanwezigen hiermee 

akkoord. 

De voorzitter dankt Jacques voor het werk van de kascontrole commissie. 

 

9. Verkiezing kascontrolecommissie 

De kascontrolecommissie bestaat, volgens, in overeenstemming met het gestelde in de statuten, uit twee 

leden en een derde lid als reserve. Vanuit de vergadering stellen Kees van Leeuwen en Johan Vroonhof zich 

verkiesbaar voor de commissie. 

De vergadering gaat akkoord met deze bezetting van de kascontrole commissie voor het boekjaar 2020/21.  

 

10. Rondvraag 

• De voorzitter memoreert dat veel mensen vinden dat wij een geweldige skeelerbaan hebben. Dit kan 

alleen maar door de geweldige inzet van de vrijwilligers. Applaus voor de vrijwilligers. 

• Hugo Broos spreekt, namens de zaterdagrecreanten, John de Lange toe en dankt hem voor de vele jaren 

dat hij de zaterdagploeg heeft begeleid. Hij overhandigt John een paar gouden schaatsen en Roos een 

bos bloemen. John spreekt, mede namens Roos, hun dank uit. 

• Gerard van der Klauw heeft een aantal puntjes: 

• Er is een bedrag, € 3.500, binnengekomen van het RABO-wensenfonds, dit gaat gebruikt worden 

voor een nieuwe maai- en veegmachine. 

• Hij heeft het idee om reclamevlaggen op ons terrein te plaatsen. Het bestuur neemt deze suggestie 

mee. 

• Hij heeft een mondkapje met het VIJL logo. 

• Hij heeft een aanvaring gehad met trainers van de regionale trainingsgroep over het verplaatsen van 

pionnen die hij geplaatst had om de zijkant van de baan te beschermen. Het bestuur heeft dit direct 

opgepakt en afgehandeld. 

• Hij is twee jaar geleden gestopt als baandirecteur, ijsmeester en stopt nu ook, gezien zijn leeftijd, met 

de rol toezichthouder skeeleren. 

• Marcel van der Klauw: komen de sponsors ook op de website. Daniëlle geeft aan dat zij daar mee bezig 

is.  

• Peter Daleman, de website ziet er goed uit, echter niet alle namen staan erop. Daniëlle vraagt om de 

ontbrekende namen aan haar te mailen zodat ze erop kan zetten. 

 

13. Vaststellen volgende vergadering 

De datum voor volgende ALV wordt vastgesteld op 28 mei 2021. 

 

14. Sluiting 

De voorzitter dankt iedereen voor de aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering. 

 

 

Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van september 2021 

 

 

 

Voorzitter:  Secretaris: 


