
 
IJSVERENIGING EENSGEZINDHEID ENGELBERT 

 
Notulen van de algemene ledenvergadering 2022 op dinsdag 10-1-2023 in de ijsbaan kantine 

 
  1 – Opening 
 Voorzitter Rene Schripsema opent om stipt 20.00 uur de vergadering.  

Aanwezig zijn het voltallige Bestuur. Rene Schripsema, Jasper Eijssink, Klaas Been, Hendrik 
Linnewiel, Jan Diertens (penningmeester) en Paul Munting (secretaris). Leden: Ineke Schripsema, 
Myra Groen,  Danny Beenen, Ellie Jonker, Albert Tammenga, Jos Brinkman, Roy Bos, Jack Bos, 
Jolanda Bos, Minze Beishuizen, Peter van Wees, Rineke van Wees, Anneke Koops, Marina Weel 
en Oebele Bruinsma 

 
  2 – Vaststellen agenda 
 Afgesproken wordt om agendapunt 6 naar achteren te verplaatsen, direct voor de rondvraag. 
 
  3 – Notulen jaarvergadering 2021 op 10 februari 2022. 

Na correctie van de foutief gespelde naam van Rineke van Wees worden de notulen goedgekeurd. 
 
  4 – Ingekomen stukken en mededelingen 
 2 ingekomen stukken worden bij agendapunt 6 toegelicht. 
 
  5 – Jaarverslag 2022 
 De voorzitter doet kort verslag van het afgelopen (schaatsloze) jaar. 

Van meerdere leden komt naar voren dat het teleurstellend was dat de baan, in tegenstelling tot 
veel omliggende banen, vlak voor afgelopen Kerst niet open was.  Het probleem is dat de baan 
verzakt en op sommige plaatsen veel dieper is. Op dit moment is het budget onvoldoende om dit te 
repareren. Verder wordt hierover afgesproken om in ieders geval in de toekomst de baan weer op 1 
december te vullen en niet (zoals afgelopen jaar) rond 8 december. 

 
  6 -  Wijzigingen Sportpark/mogelijke gevolgen ijsbaan (discussie met de leden).  

Allereerst leest de secretaris een brief voor van dhr. Van Oven. Hij pleit hierin voor behoud van de 
ijsbaan.  
 
Daarna geeft hij het woord aan Anneke Koops. Anneke pleit voor een multifunctioneel bruikbare 
ijsbaan (voorbeeld Garrelsweer), waarbij bijvoorbeeld ook ruimte is voor atletiek/skeeleren. 
Hierop volgt een zeer levendige discussie over de toekomst van de ijsbaan. De inhoud van de 
discussie wordt in 4 hoofdpunten, met instemming van de leden, als volgt samengevat: 
 
Groei voetbal: De voetbalclub moet niet onbeperkt groeien en kritisch zijn over de verhouding 
groei/grootte Engelbert. Drie velden is voor een dorp als Engelbert al erg groot. Naast de belasting 
voor de natuur en de omgeving (kunstgras, lichtvervuiling, lawaai) is met name de verkeersoverlast 
een punt van zorg. 
 
Locatie: De ijsbaan op/in de buurt van de huidige locatie laten. Het is mooi beschut en een mooie 
natuurlijke buffer naast het dorp. Als hier een kunstgrasveld komt doet dit afbreuk aan het knusse 
karakter van het sportcomplex.  
 
Grootte: Een 400 meterbaan blijft het ideaal van veel leden. Dat hier wellicht druk op komt is 
begrijpelijk. Wel moet er een volwaardige baan blijven en wat voor vorm dan ook en ruimte voor de 
kinderen (ijshockey). 
 
Vorm/multifunctioneel: We ontkennen niet de opwarming van het klimaat, maar willen het wel graag 
positief blijven bekijken. Wellicht kan met een verharde baan (veel vaker ijs met bevroren dun laagje 
water, skeeleren, atletiek), met gebruik van de binnenruimte (kleine voetbalvelden (1/4e of 1/2e 

velden) voor de jeugd/speeltoestellen, een heel mooie aanvulling van het sportcomplex worden 
gemaakt. 

 
 

                                



 
7-  Verkiezing bestuur 

Rene Schripsema (voorzitter) en Paul Munting (secretaris) aftredend en herkiesbaar.   
Aftredend Klaas Been (lid). Verkiesbaar: Rineke van Wees 
Rene en Paul worden voor 3 jaar herkozen. Rineke treedt voor 3 jaar toe in plaats van Klaas. Klaas 
wordt hartelijk bedankt voor zijn jarenlange inzet voor de ijsbaan. 

  
8 – Verslag kascommissie 2021 en 2022 

Het Bestuur heeft de incasso’s van de contributie vanaf de jaarwisseling van ‘21/’22 over de 
jaarwisseling heengetrokken. De incasso vind in het vervolg in januari plaats. Dit had enige 
boekhoudkundige gevolgen die het Bestuur niet helemaal goed had voorzien. Hiervoor wordt door 
het Bestuur excuus aangeboden. Hierna wordt door de kascommissie decharge verleend voor de 
2021. Eveneens wordt de boekhouding van 2022 in goede orde bevonden en ook over dit jaar 
decharge verleend. 

 
  9 – Financieel verslag 2022 

Door de nieuwe penningmeester Jan worden de cijfers van 2022 toegelicht. De incasso kon pas in 
mei ’22 plaatsvinden, omdat de overgang van de bevoegdheden van Jasper naar Jan bij de ING 
nogal wat voeten in de aarde had. Deze maand vindt de incasso weer plaats en in de toekomst dus, 
zoals gezegd, ook in januari. 

 
  10 – Verkiezing nieuw lid kascommissie 

Ineke Schripsema blijft nog een jaar in de kascommissie. Peter van Wees treedt terug na 2 jaren 
commissie. Klaas Groen wordt door Myra voorgedragen op zijn plaats en benoemd tot nieuw lid van 
de kascommissie. 

 
  11 – Vaststelling contributie.  
 Het Bestuur stelt voor de contributie niet te verhogen. Hiertegen is geen bezwaar. 
          
  12 – Rondvraag 

Roy geeft aan wel mee te willen helpen met bijvoorbeeld flyeren (mocht dit nodig zijn gezien 
agendapunt 6) 
 
Peter stelt voor om de Werkgroep Sport (ijsbaan, voetbal, Belangenvereniging Meerdorpen, MFC) 
nieuw leven in te blazen. Dit wordt besloten en genoemde partijen worden uitgenodigd om komende 
vrijdag aan te sluiten bij het overleg dat voorzitter Rene en secretaris Paul komende vrijdag met de 
Gemeente Groningen hebben. 
 
Albert vindt dat het Bestuur beter zijn best moet doen om alle leden te bereiken. Paul geeft aan dat 
er te veel (360) leden zijn om op adres persoonlijk over zaken te informeren of voor de ALV uit te 
nodigen. Paul geeft aan dat er al erg veel oproepen (persoonlijk, via site en facebook) aan leden 
zijn gedaan om correcte/ontbrekende emailadressen door te geven. Maar dat er inderdaad ook best 
nog wat mailadressen ontbreken. Het Bestuur zegt toe deze leden waarvan geen mailadres is (via 
adres/telefoon) actief te benaderen om achter hun mailadres te komen.  
 
Minze vraag of de ijsbaan ook rookvrij is. Op dit moment niet. Het Bestuur gaat overleggen hoe hier 
in de toekomst mee om te gaan. Tevens vraagt hij of de baan in december niet voor kinderen open 
had gekund. De sinds afgelopen jaar gediplomeerde ijsmeesters Jasper en Rineke geven aan dat 
er echt minimaal 8 cm nodig is en dat werd op stukken niet gehaald. 

 
  13 – Sluiting 
 Om 21.25 uur sluit de voorzitter de vergadering. 

 

Huidige bestuurssamenstelling: Rene Schripsema (voorzitter), Jan Diertens (penningmeester) , 
Jasper Eijssink (lid), Paul Munting (secretaris), Rineke van Wees (lid), Hendrik Linnewiel (lid). 

                                


