VERENIGING IJSSPORT LEIDERDORP
Opgericht in 1885/1921

voor schaatsen & skeeleren
Verslag Algemene Leden Vergadering (ALV) 24 sept. 2021
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Op deze vergadering waren aanwezig: 14 leden en 5 bestuursleden.
1. Opening van de vergadering
2. Behandeling ingekomen stukken
Er zijn afzeggingen ontvangen van 8 leden.
3. Mededelingen
De voorzitter heeft de volgende mededelingen:
• Het afgelopen jaar zijn weer enkele leden overleden: Gert Hogervorst “erevoorzitter” en Martien
Wesselman. De voorzitter verzoekt de vergadering om hen te gedenken door een minuut stilte in acht te
nemen.
• De voorzitter staat stil bij de mooie winterweek begin februari 2021 met prima ijs en veel schaatsers op
de ijsvloer.
In december 2020 al waren we begonnen om een coronaprotocol op te stellen en dit af te stemmen met de
gemeente Leiderdorp en de Veiligheidsregio Hollands-Midden. De toegang tot de baan moest verdeeld
worden in tijdsblokken van twee uur en een reservering om toegang te kunnen krijgen. Wij hebben
dankbaar gebruik kunnen maken van het reserveringssysteem van de KNSB, daarbij werd ook gelijktijdig
de toegangsprijs voldaan.
• De skeelerbaan heeft in juli een nieuwe toplaag gekregen waarmee we zeer tevreden mee zijn. De kosten
waren nog voor rekening van de gemeente, dat was de afspraak bij het afsluiten van het laatste
huurcontract.
• Als bestuur zijn wij gestart met de implementatie van de WBTR “Wet Bestuur en Toezicht
Rechtspersonen”. Die wet regelt:
❖ Positie en plichten bestuursleden en toezichthouders.
❖ De aansprakelijkheid van bestuursleden en toezichthouders.
❖ Financieel beleid en goedkeuring van uitgaven.
❖ Regels omtrent belangenverstrengeling.
❖ Procedures bij grote uitgaven of investeringen.
• Wij hebben en bijdrage uit de RABO-clubsupport een bedrag groot € 1.250 ontvangen. Dit bedrag gaan
we gebruiken voor het plaatsen van enkele bewakingscamera’s.
• De rode wanden van het gebouw worden binnenkort geschilderd.
• Binnenkort wordt er een informeel overleg gehouden met de besturen van verenigingen in het
Weteringpark. Het doel is om elkaar beter te leren kennen en om ervaringen uit de wisselen.
4. Behandeling notulen ALV van 23 mei 2019
Tekstueel:
De notulen worden zonder opmerkingen door de ALV goedgekeurd.
Naar aanleiding van:
Er zijn geen opmerkingen c.q. vragen.

5. Verenigingsjaarverslag 1-4-2020 t/m 31-3-2021
De voorzitter neemt het verenigingsjaarverslag per pagina door, er worden geen opmerkingen en/of vragen
gesteld.
6. Bestuur mutaties
• Daniëlle Janssen heeft besloten om tussentijds haar functie neer te leggen. Ze kan privé, werk en VIJL
moeilijk combineren. Daniëlle is sinds december 2015 actief in het bestuur en verzorgde de PR en
communicatie van VIJL, website, artikelen in kranten en op diverse websites, VIJL-bode e.d.
De voorzitter dankt haar voor haar inzet voor de vereniging en overhandigt haar als dank een bos
bloemen en een presentje.
• John de Lange heeft na zijn afscheid als voorzitter de zaken van de technische commissie
waargenomen.
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Het bestuur is blij dat zij voor die post Arthur Schoof bereid heeft gevonden om de technische
commissie als bestuurslid te gaan leiden. Er hebben zich geen andere kandidaten gemeld voor deze
functie. De voorzitter stelt voor om Arthur Schoof te benoemen als bestuurslid technische zaken.
De vergadering gaat akkoord met een applaus, hiermee is Arthur benoemd
7. Jaarverslag Penningmeester
a. Financieel verslag Jaarrekening: 1-4-2020 t/m 31-3-2021
De penningmeester, André van der Wal, geeft een toelichting.
Baten en Lasten
Toename contributies en entreegelden veroorzaakt door de ijsperiode, de toename bestaat uit 8000
entreegelden en 500 euro nieuwe abonnementen gedurende de natuurnatuurijsweek. Grootste deel van
de 8000 euro is binnengekomen via de KNSB omdat we de ticketverkoop via het reserveringssysteem
van hen hebben geregeld.
De kantineopbrengst, toename omzet 3200 euro natuurijsweek. Die stijging is niet zichtbaar omdat de
omzet is gedaald vanwege het feit dat er geen verhuur voor feesten ed. is geweest. Marge gestegen door
de goede verkopen in de natuurijsweek, kosten 1200 euro, dus netto-opbrengst van 2000 euro.
Overige erg hoog vanwege de corona bijdrage van 4000 euro die ook al definitief is en 1250 euro van de
RABO-clubactie. Dat laatste bedrag is bedoeld voor beveiliging camera’s waarvoor we inmiddels een
offerte hebben ontvangen.
Aan de kantine inkopen is te zien dat er naast de inkopen natuurijsweek weinig beweging is geweest.
Clubhuis is een groot deel verplicht dicht geweest in het zomerseizoen van 2020.
Trainingsgroepen gedaald vanwege een retourstorting die we konden doen aan de leden omdat we geld
retour hebben ontvangen van de IJshal en het district Sassenheim.
Balans
Op de balans is te zien debet (links) dat we nog te ontvangen hadden 3308 euro en dit bedrag staat credit
als schuld aan de leden. Inmiddels is het bedrag naar rato uitgekeerd aan de actieve winter schaatsers.
Tenslotte laat de spaarrekening zien dat de vereniging de buffer heeft kunnen verhogen in februari 2020.
Op dit moment hebben daar geen specifiek doel voor.
De vereniging en de stichting zijn twee aparte entiteiten maar zijn erg verweven. Dat betekent dat een
klein deel van het spaargeld aangesproken zal worden om zaken te financieren die door de stichting
aangeschaft worden. Hier valt dus te denken aan een bijdrage in de beveiligingscamera’s en de aankoop
van een nieuwe vriezer, die het onlangs heeft begeven.

André vraagt of de leden ideeën hebben om een aanvraag bij de RABO-clubsupport 2021 in te
dienen. Er komen geen wensen c.q. ideeën.
De financiën die te maken hebben met het (beheer van het) gebouw zijn in de jaarstukken niet
zichtbaar, die vallen onder de stichting SSCW.
b. Begroting 1-4-2021 t/m 31-3-2022
De cijfers van de vereniging zijn elk jaar ongeveer gelijk, de verschillen kunnen ontstaan door een
natuurijsperiode en de fluctuaties in het aantal actieve schaatsers.
Vanuit de vergadering worden na de toelichting van de penningmeester door Gijs de Groot de volgende
opmerking gemaakt: als natuurijsvereniging moet je in de vette jaren, jaar met natuurijs, sparen om de jaren
zonder natuurijs door te kunnen komen.
De voorzitter dankt de penningmeester voor zijn inzet.
8. Verslag van de kascommissie
Kees van Leeuwen 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.
Kees geeft aan dat het nuttig kan zijn om geen contante betalingen meer te accepteren maar enkel betalen via
pin en via automatische incasso te promoten. Vanuit de vergadering wordt opgemerkt dat kinderen vaak
contant geld meenemen naar de kantine.
De voorzitter verzoekt de vergadering in te stemmen met de bevindingen van Kees van Leeuwen; onder
applaus gaan alle aanwezigen hiermee akkoord.
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De voorzitter dankt Kees voor zijn werk als lid van de kascontrolecommissie.
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 steelt Kees van Leeuwen zich wederom verkiesbaar
voor de commissie. Het bestuur zal op zoek gaan naar een tweede lid.
De vergadering gaat akkoord met deze bezetting van de kascontrole commissie voor het boekjaar 2021/2022.
10. Rondvraag
• Kees van Leeuwen vraagt hoeveel nieuwe leden de natuurijsweek heeft opgeleverd. Wij hebben 50
nieuwe leden kunnen inschrijven. In de vergadering wordt opgemerkt dat Koudekerk 500 nieuwe leden
kon inschrijven. De gemeente Alphen a/d Rijn had namelijk besloten dat enkel leden van VIJK:
Vereniging IJssport Koudekerk” gebruik mochten maken van de natuurijsbaan.
• Amber Siersma wil graag meer publiciteit van de vereniging om medewerkers te werven.
• Gerard van der Klauw: er komt voorlopig geen gebouw tussen onze baan en de locatie van de
kanovereniging. Het lukt de kanovereniging niet om een vergunning hiervoor te krijgen.
• Gerard van der Klauw: de vriezer in het clubgebouw is gesneuveld, een ondernemer gaat een nieuwe
sponsoren.
• Gerard van der Klauw: onlangs kwam er iemand bij ons plassen, dit bleek een slotenmaker te zijn, die
heeft gelijk het slot in ons toegangshek gerepareerd.

11.Vaststellen volgende vergadering
De datum voor volgende ALV wordt vastgesteld op 10 juni 2022.
12. Sluiting
De voorzitter dankt iedereen voor de aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering.

Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 10 juni 2022
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