
“IJsvereniging Loppersum “
 

Opgericht 28 maart 1955

Notulen van de algemene leden/jaarvergadering 28-11-2016

Aanvang :  20.00 uur

Aanwezig :  16  Leden inclusief het bestuur.

Plaats :  “Ons Dorpshuis”  te Loppersum 

Afmeldingen : MKA Rikus Wals, Carina Sturkeboom, Mevr. Kuipers, Jos de Boer 
 : ZKA:  Floris Berkhout

1. Opening

- De secretaris opent om plm. 20.00 uur de vergadering en heet een ieder welkom

2. Ingekomen stukken

- Mail van Marcel de Boer ( voorstel inrichting nieuw bestuur, als zich er geen 
bestuurleden aanmelden.)
- Door Jaap worden de nieuwe bestuursleden voorgesteld.

3. Notulen van de vorige algemene ledenvergadering, liggen ter inzage.
Door Geert Slagter wordt opgemerkt dat de zinsnede bij punt 6, Overname van de 
ijsvereniging door de MFAC niet juist is weergegeven. Dit moet zijn instroom als zijnde een 
Omni vereniging. 
Verder waren er geen op of aanmerkingen.
De opgemaakte notulen worden bij deze goedgekeurd.

4. Jaarverslag over het seizoen 2015/2016, liggen ter inzage.
Opmerkingen: Geen op of aanmerkingen
De jaarverslagen worden bij deze goedgekeurd.

5. Kantine verslag over het seizoen 2015/2016 .
- Omdat er geen ijsperiode in 2016 is geweest zijn er ook geen verslagen
- Carina Sturkeboom heeft aangegeven dat zij wel in de kantine wil helpen.
- Ook mevrouw Kuiper is voor de kantine beschikbaar.

6. Mededelingen en voorstellen van het Bestuur

- Voortgang – Opwaarderen van de kantine. Van loket Leefbaarheid is een bijdrage 
ontvangen.

- Vervangen van hoofdverlichting op het veld voor LED lampen. Gaat in het voorjaar 
van 2017 uitgevoerd worden.

7. Verslag kascommissie

Bij monde van : Marcel de Boer: Door ons als leden van de kascommissie hebben wij  de 
boeken en bescheiden ingezien, en zijn tot de conclusie gekomen dat alles op een recht 
matige manier is bijgehouden. Zij stellen dan ook voor om de Penningmeester Decharge te 
verlenen.



Dit wordt met algemene stemmen aangenomen.

8. Verkiezing kascommissie. 

Zittend    M. de Boer 2e keer en  R. de Vos )
  Aftredend: M. de Boer er dient een nieuwe  reserve te worden gekozen.

 Rens de Vos blijft samen met F. Boven de kascommissie voor 2017

Nieuwe reserve: Geert Slagter

9. Verslag van de penningmeester

- Verslag van de penningmeester ligt ter inzage: 

Door de F. Boven wordt gevraag of bij de post Essent ook de afrekening is meegenomen. Dit 
is voor alle twee de posten het geval. Verder wordt opgemerkt door F. Boven of er altijd al 
een gebroken jaar rekening is. Penningmeester geeft aan dat dit altijd al zo is, alleen is het nu 
zichtbaar door de twee kolommen. 3 mnd 2015 en 9 mnd 2016.
De vergadering vindt dat we niet moeten overgaan naar een boekjaar die loopt van 1 januari 
tot 31 december. We gaan door met het gebroken boekjaar, lopende van 01 oktober tot 30 
september van het volgende jaar. (De Statuten geven bij Art .3 het verenigingsjaar loopt van 
1 november tot 31 oktober)

10. Vaststelling contributie  2016-2017, 2017-2018 en  2018-2019

Voorstel om de contributie met  € 0.50 te verhogen voor 2016 betekent dit dat de contributie 
naar € 9.00 gaat.
Voor 2017 € 9.50 en voor 2018 naar € 10,00 

Er zijn op .01 -10-2016 totaal 306  betalende leden /  29  hebben niet  betaald. 

PAUZE

11. Bestuursverkiezing, 

De vereniging zat per 11 september 2015 zonder voorzitter, na wat inspanningen van de 
secretaris is er een volwaardig bestuur aangetreden. Ze waren alleen nog niet in de ALV 
benoemd. Bij mondelinge stemming worden alle voorgestelde bestuurleden unaniem 
gekozen.

Aftredend: de secretaris/penningmeester, Jaap Kiewiet =  herkiesbaar. Wordt unaniem 
voor een volgende termijn gekozen.

Het zittend bestuur bestaat dan vanaf 28 november 2016 uit 5 personen ( er kunnen volgens de statuten 
nog twee bestuursleden bij)

Bij monde van F. Boven wordt opgemerkt dat de voorzitter door de ALV dient te worden gekozen.
( Door de secretaris zullen de statuten hierop worden geraadpleegd) De statuten geven aan dat functies 
binnen het bestuur worden bepaald. Art 8 “Het bestuur verdeelt onderling de verschillende functies”.



 12. Bespreking activiteiten t.b.v. 2016/2017.

- Mocht er deze winter ijs op de ijsbaan komen, dan doen we een beroep op de vele 
vrijwilligers die toch nog bij de ijsvereniging betrokken zijn.

- Hierbij zal het draaiboek uit voorgaande jaren de leidraad zijn voor het organiseren 
van evenementen, W.O:

- Schoolschaatsen op de donderdag middag voor beide scholen.
- Priksleewedstrijden om het Lopster Kampioenschap.
- Korte baan wedstrijden ??
- Een Marathon wedstrijd ??.
- Mini Elfstedentocht !!! met stempelkaart.
-  

Op 14 januari 2017 is het de bedoeling om met de leden naar Kardinge te gaan hiervoor dient men zich 
aan te melden bij het Secretariaat. Schaatsen zaterdag 14 januari van 10.30 tot 13.30 uur.

12. Rondvraag

 Menzo Eissens, merkt op dat er niet teveel water op de ijsbaan moet worden gezet..
 Marjan Hartog komt nog een in het verleden gevonden Gouden ring afgeven. Er heeft zicht tot 

op heden nog geen eigenaar gemeld. ( in 2017 vervalt de ring aan de vereniging).
 Verder kwamen er geen vragen uit de vergadering.
 Arnold Wals benaderen voor onderhoud aan de veeg machines.

13. Sluiting

Om plm. 21.15 sluit de Secretaris de vergadering en nodigt een ieder nog uit tot het 
nemen van een consumptie en een borrel hapje. Verder wenst hij een ieder wel thuis.
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