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Notulen algemene ledenvergadering IJsvereniging Eensgezindheid Engelbert 
op 8 december 2016. 

 
Aanwezig: Myra Groen (Voorzitter en penningmeester), René Schripsema, Joan Rakhorst (notulen), Eric 

Loderus, Jan Kruijer, Klaas Been en Paul Munting (kwam halverwege binnen). 
 

1. Opening 
Myra opent de vergadering om 20:00 uur. Iedereen wordt welkom geheten. Volgend jaar ook weer in de 
Meernieuws melden dat er een vergadering is. Dit moet al half oktober. We plannen de volgende 
vergadering alvast op donderdag 7 december 2017 om 20:00 uur. 

 
2. Vaststellen van de agenda 

Er zijn geen aanvullingen of opmerkingen over de agenda. De agenda wordt vastgesteld. 
 

3. Notulen ledenvergadering van 10 december 2015 
De verspreiding was nu goed geregeld. Ze stonden op de site, zijn gemaild en bij een aantal mensen zelfs 
op papier in de brievenbus gedaan.  
N.a.v.: Jan Kruijer vraagt hoe het met de pomp gaat. De elektriciteit is veilig gemaakt door Eric en Myra 
en Joan hebben de bak waar de pomp in ligt schoon geschept, zodat het water goed stroomde! Girlpower! 
Complimenten van Jan Kruijer! 
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 
 

4. Ingekomen stukken en mededelingen 
• Een aantal dames (Ineke, Karin en Sarah) willen graag de kantine een beetje opleuken. Ze dienen een 

plan en kostenraming in. Deze gaan we dan bekijken. Maar het idee op zich is prima!! Superleuk. 
 

5. Jaarverslag 2016 
Myra leest het jaarverslag voor: 
Het jaar begon wat naar. Op oudejaarsavond zijn bij het MFC en de kantine van de ijsbaan 
rotjes/strijkers in de goten en regenpijpen gegooid. Alles was stuk. Dit jaar dus weer extra controle op 
die avond. Heel jammer. 
Rondom de baan is onderhoud gepleegd. Snoeien langs het schelpenpad, dit zijn extra kosten voor de 
manege die worden veroorzaakt door het pad. Myra gaat kijken of de gemeente daar wil gaan snoeien of 
een bijdrage in de kosten wil doen. Er hebben het hele jaar schapen op de baan gelopen, dat ging goed. 
Sloot wordt door gemeente onderhouden. Er is nu duidelijkheid over wie verantwoordelijk is. Het stuk 
grond en de sloot is half van de gemeente en half van het MFC. Bijmaaien van de baan kan niet door een 
trekker, deze is te zwaar. Daarom hebben we een maaier voor achter onze eigen trekker aangeschaft.  
We hebben geen ijs gehad, wel bijna. Deel bij kantine was net niet sterk genoeg. Er was al veel op 
gelopen en er waren stenen door gegooid. 
We hebben gesprekken met de nieuw opgerichte ijsvereniging Meerstad gevoerd. Dit was een positieve 
kennismaking. Hun vereniging staat nog wel helemaal in de kinderschoenen. Er is informatie en ervaring 
uitgewisseld. Ook de intentie uitgesproken om daar waar we kunnen elkaar te helpen dit ook te doen. 
N.a.v. dit verslag vraagt Jan Kruijer hoe het zit met onderhoud aan de machines: Klaas Been gaat de 
trekker en de veegmachine nakijken en olie verversen. 
De aanschaf van een zeecontainer is op de lange baan geschoven, eerst weer een goed ijsjaar. Zonder 
ijsjaren teren we in op ons vermogen. 

 
6. Verslag kascommissie 

De kas van het afgelopen jaar is bekeken, doorgenomen en in goede orde bevonden. Het zag er goed uit. 
De penningmeester wordt bedankt en er wordt decharge gegeven. 
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7. Financieel verslag 
Het financiele verslag wordt uitgelegd door Myra Groen (penningmeester). Er zijn kosten gemaakt voor 
snoeien, website, bankkosten, energiekosten en de aangeschafte maaier. Het bedrag voor de KNSB is 
behoorlijk hoog. We hebben de goedkoopste mogelijkheid. Myra heeft contact met de KNSB gehad of 
het echt niet goedkoper kan. Het schijnt dat er veel verenigingen hebben geklaagd. Men gaat bekijken 
of er wat aan gedaan kan worden. Het lidmaatschap van de KNHS heeft wel voordelen, maar de kosten 
zijn wel erg hoor. Wat voor maaier is er aangeschaft? Een Weidebloter. 

 
8. Verkiezing nieuw lid kascommissie 

Voor het jaar 2017: 
Eerste lid: Eric Loderus 
Tweede lid: Jan Kruijer 
Reserve: Paul Munting (mag dit wel?) 

 
9. Vaststellen contributie 

Vorig jaar is afgesproken de contributie te verhogen. In 2017 wordt een gezinslidmaatschap € 7,00 en 
een individueel lid € 4,50. De prijs voor een donateur blijft gelijk, € 3,00. Voor 2018 niet opnieuw een 
verhoging.  

 
10. Bestuurssamenstelling 

Myra en Joan vinden het na een aantal jaren welletjes, dus stoppen per oktober 2017 met hun 
bestuurswerk. Ze willen natuurlijk nog wel vrijwilligerswerk doen in de kantine bijvoorbeeld. 
Er is overwogen om een samenwerking met de IJsvereniging Meerstad aan te gaan, maar dat lijkt niet 
echt een goed idee. Zij zijn nog niet zo ver. Naar aanleiding van de oproep in de Meernieuws heeft zich 
iemand gemeld. Hij verhuisd binnenkort naar Engelbert en heeft bestuurservaring bij een ijsbaan. Zijn 
naam is Eising. Paul Munting stelt zich verkiesbaar als algemeen aspirant bestuurslid. 
Klaas Been is ook verkiesbaar als algemeen lid.  
Hendrik Linnewiel (niet aanwezig) wil waarschijnlijk ook in het bestuur plaatsnemen. René neemt de 
voorzittersrol over van Myra. De nieuwe leden gaan nadenken over hun rol. Er moet nog een secretaris 
en een penningmeester worden gekozen. We zijn wel zeer aangenaam verrast met de aanmeldingen. We 
hebben hier wel behoorlijk over in gezeten. 

 
11. Rondvraag 

Paul: 
• Wim Stevens van de Belangenvereniging Meerdorpen wil graag samen met ons een maaier 

aanschaffen in verband met het nieuw aan te leggen ommetje. Hij vraagt zich af wat wij al hebben 
en wat er eventueel te combineren is. Uitlenen van onze apparatuur lijkt ons hier erg interessant, 
wat als het stuk gaat en zo. Teveel risico. En we hebben ook geen belangstelling om iets nieuws te 
kopen. 

• Hij woont hier nu 11 jaar. Hij vraagt zich af of we niet een omroepinstallatie kunnen aanschaffen 
zodat we kunnen rondrijden en omroepen dat de baan open gaat. Dit vinden we niet nodig. We 
hebben een duidelijke website, facebook, RTV-Noord. Er zijn al zoveel middelen.  

• Schaatswedstrijden voor jeugd: Het lijkt Paul leuk om deze te gaan organiseren. Supergoed idee!! 
 

12. Sluiting 
De vergadering wordt met een drankje afgesloten om 20:51 uur (haha, precies even laat als vorig jaar). 
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Actiepunten: 
 
René Schripsema: 

• Wordt vanaf oktober 2017 voorzitter 
• Eerste helft oktober 2017 regelen dat vergaderdatum in Meernieuws komt. 
• Vergaderruimte regelen met MFC  

 
 
Myra Groen: 

• Eising mailen en kennismakingsgesprek plannen. 
• Gemeente benaderen ivm snoeikosten langs schelpenpad 

 
Paul Munting: 

• Als er ijs komt: Schaatswedstrijden organiseren voor de jeugd. 
 
Klaas Been: 

• Onderhoud aan trekker en veegmachine plegen. 
 
ALLEN: 
Nadenken over rol in bestuur. Penningmeester en Secretaris zijn nog vacature. 


