
IJSVERENIGING EENSGEZINDHEID ENGELBERT 
 

  Notulen ALV 11-12-2018     Bladzijde 1 
 

Notulen algemene ledenvergadering IJsvereniging Eensgezindheid Engelbert 
op 11 december 2018. 

 
Aanwezig: ·Bestuur: Rene Schripsema (Voorzitter), Jasper Eijssink (Penningmeester), Paul Munting (Secretaris), 

Klaas Been (bestuurslid). Leden: Myra Groen, Joan Rakhorst en Jan Kruijer 
Afwezig m.k.: Bestuur: Hendrik Linnewiel (Bestuurslid) 
 

1. Opening 
Rene Schripsema opent de vergadering om 20:05 uur. Iedereen wordt welkom geheten.  

 
2. Vaststellen van de agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

3. Notulen ledenvergadering van 7 december 2017 
De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd. Paul gaat nog contact zoeken met de opgeheven 
ijsvereniging in Ten Boer. 
 

4. Ingekomen stukken en mededelingen 
Er zijn geen stukken binnen gekomen. 
Leden kunnen deze winter 2 keer gratis schaatsen op Kardinge. Actie: Paul 
Er moet een reparatie aan de bak van de baan uitgevoerd worden. Actie: Rene 
Toegang ING is nu eindelijk rond (na heel veel inspanningen). 

 
5. Jaarverslag 2018 

 
We hebben met een veelal nieuw bestuur een enerverend jaar achter de rug. Veel werk 
verzet, een korte heftige ijsperiode gedraaid en samen met de Gemeente veel tijd besteed 
aan meedenken in het kader van “de nieuwe school (locatie). 
Het begon on januari met een klusdag waarbij we de lange zijde met kettingzaag en veel 
handwerk hebben gesnoeid. De pomp, voor het opspuiten van water op de baan, heeft in 2018 
vooral werkloos toe kunnen kijken. Alles is met hemelwater gelukt. Wel bleek op diverse 
stukken het gras nog te lang en of de baan niet diep genoeg. Dit jaar heeft Riemer 
Schripsema vroegtijdig de baan gemaaid zodat het eerste bezwaar in het nieuwe 
winterseizoen achterwege blijft. Het uitdiepen van de bak blijft nodig maar is voor nu niet 
realiseerbaar.Januari was ook de maand waarin we met ontzettend veel leden hebben 
geschaatst bij Kardinge. Prima initiatief om toch te kunnen schaatsen zonder dat er op onze 
eigen ijsbaan mogelijkheden waren. Een 44 tal leden heeft van deze service gebruik gemaakt. 
 
Begin maart was het zover. Eindelijk weer eens een periode ijs!!! Ondanks dat het slecht om 
2,5 dag ging was het toch een prima ijsperiode. We konden de verdiensten heel goed 
gebruiken maar hebben bovenal veel LOL gehad. De helft van het bestuur was lekker skieen 
maar Jasper, Ineke, Riemer en Rene hebben de honneurs waargenomen. 
 
Ontzettend veel gezelligheid, veel nieuwe leden en bijna 900€ verdiend met onze bardienst. 

We sluiten het jaar af met 298 actieve leden. 
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6. Verslag kascommissie 
De kas van het afgelopen jaar is bekeken door Joan en Myra, doorgenomen en in goede orde bevonden. 
Het zag er goed uit. De penningmeester wordt bedankt en er wordt decharge gegeven.   

 
7. Financieel verslag 

Er is een prima financieel jaar gedraaid. De netto opbrengst van de 3 ijsdagen was € 900,-. Ons saldo is 
nog € 9.645,-. De totale begroting voor volgend jaar wordt gesteld op 2000,- Dit is ook ongeveer het 
jaarlijkse contributiebedrag. 

 
8. Verkiezing nieuw lid kascommissie 

Voor het jaar 2019: 
Eerste lid: Myra Groen 
Tweede lid: Jan Kruijer 

 
9. Vaststellen contributie 

In 2018 is een gezinslidmaatschap € 7,00 en een individueel lid € 4,50 geworden en de prijs voor een 
donateur is gelijk gebleven€ 3,00. We besluiten voor 2019 deze bedragen te handhaven. 
Myra geeft ter info aan: Bij een incassobedrag van € 9,- of hoger moet de incassomachtiging aangepast 
worden. 
 

10. Bestuurssamenstelling 
Het Bestuur bestaat uit: 
Rene Schripsema: voorzitter (2019 aftredend) 
Paul Munting: secretaris (2019 aftredend) 
Jasper Eijssink: penningmeester (2020 aftredend) 
Klaas Been: lid (2019 aftredend) 
Hendrik Linnewiel: lid ( 2020 aftredend) 
 

 
11. Ontwikkeling sportpark 
Paul: Een deel van de actiegroep “behoud school Driebond”, die onder de vleugels van de Belangenvereniging 
Meerdorpen de school heeft “gered”, is nu bezig om in samenwerking met de gemeente het sportpark 
toekomstbestendig te maken. Dit in verband met de grote groei die er wordt verwacht (8000 huizen totaal 
in Meerstad en Stad aan het water (tussen Middelbert en de Driebondsweg). Jasper en Paul zitten namens 
de ijsbaanvereniging in de projectgroep. 
Paul laat een conceptschets zien met enkele ideeën. 
Na een discussie met de leden komen we tot de volgende unanieme standpunten. Mocht een en ander naar 
concretisering gaan, dan gaan we de leden informeren en raadplegen.  
- De ijsbaan in de schets vinden we te klein. 
- We zijn bereid om, mits gecompenseerd, een deel van de ijsbaan op te geven. 
- We staan open voor scenario’s en willen graag meedenken. Jasper en Paul houden het Bestuur op de 

hoogte. 
- Een 300 meterbaan vinden we het minimum, met daarbinnen een deel geschikt voor de jeugd (o.a. voor 

ijshockey). Graag zien de leden dat er goed gekeken wordt hoe de baan multifunctioneel gebruikt kan 
worden. Bijvoorbeeld een sport/veld op het middenterrein. 

 
12. Sluiting 

De vergadering wordt met een drankje in het MFC afgesloten om 21:17 uur (geen record dit jaar) 
 
Actiepunten: 
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René Schripsema: 
• Pomp repareren/water op de baan. 

 
Paul Munting: 

• Contact leggen met ijsvereniging ten Boer.  
• Kijken of alles rondom de AVG goed is geregeld. 
• Kijken of de verzekering nog steeds goed geregeld is (gezien verlaging bedrag KNSB) 

 


