Aan de leden van IJsclub de Loosdrechtse Plassen,
Hieronder treft u de agenda voor deze vergadering, en de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 24-11-2017.
Het bestuur van IJsclub "De Loosdrechtse Plassen" roept haar leden op tot het bijwonen van
de 115-de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, op:

VRIJDAG 30 NOVEMBER 2018
Hieronder treft u de agenda voor deze vergadering.
Om 20.00 uur in Hotel-Café Restaurant Heineke, Oud Loosdrechtsedijk 166 te Loosdrecht
De notulen van de algemene ledenvergadering van 24-11-2017 en de financiële verantwoording van de penningmeester kunt
u tevens vinden op www.ijlp.nl en zullen in kopie ter beschikking van de leden liggen voor aanvang van de vergadering.
AGENDA
1. Opening
2. Notulen Algemene Ledenvergadering van 24 november 2017 (zie bladzijde 6)
3. Ingekomen stukken en mededelingen
4. Mondelinge toelichting en jaarverslag van de secretaris
5. Stand van zaken IJshal (zie bladzijde 2)
6. Financiën (zie bladzijde 2)
7. Verslag en verkiezing van de kascommissie (zie verklaring bladzijde 5)
8. Bestuursverkiezing (zie toelichting op bladzijde 5)

Aftredend en niet herkiesbaar is uw voorzitter Jacob van der Meulen,
na afloop van deze vergadering is er gelegenheid hem persoonlijk de hand te schudden .
9.
10.
11.
12.

Koek en zopie (zie toelichting op bladzijde 5)
Rondvraag
Verloting
Sluiting
De leden worden eraan herinnerd dat aankomst later dan een half uur na de aanvang van de vergadering
leidt tot uitsluiting van de verloting.

SAMENSTELLING BESTUUR__________________________________________________________________________________
Jacob v.d. Meulen
Voorzitter
Tel: 035-5825671
voorzitter@ijlp.nl
Tjamke Kieft-Guntenaar Secretaris
Tel: 06-25232854
secretariaat@ijlp.nl
Sabine Hendriks
Penningmeester
Tel: 06-54706514
penningmeester@ijlp.nl
Len Veerman
Vicevoorzitter
Tel: 06-15050999
Erik Dorrestein
Materialen
Tel: 06 29007714
Justin Dorrestein
Materialen
Tel: 06 29007714
Martin Heineke
Hoofd-IJsmeester & Baanmaterialen
Tel: 06 53330960
Bob Heineke
Webmaster & Communicatie
Tel: 06 23110033
Gert Polman
Baanmaterialen
Tel: 06 50426402
Robert Jan Pijl
Materialen
Tel: 06 47147968
Niels Vernhout
Materialen & Contact Vuntusgroep
Tel: 06 27182658
Ereleden:

J.J. v.d. Meulen
M.A. Heineke

Lid van verdienste:

D.P. Griek-van Det
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HUIHOUDELIJKE MEDEDELINGEN___________________________________________________________________________
• De PRESENTIELIJST ligt voor de leden op de bestuurstafel klaar ter ondertekening. Graag duidelijk Uw NAAM en
HANDTEKENING vermelden want hiermee neemt U deel aan de verloting aan het einde van de vergadering.
• Twee stuks CONSUMPTIEMUNTEN ontvangt U van de penningmeester na ondertekening van de presentielijst.
KOFFIE, THEE, BIER en FRISDRANK kosten 1 munt, WIJN, vaderlands GEDESTILLEERD en dergelijke 2 munten.
• De CONTRIBUTIE kan in de pauze bij de penningmeester contant worden betaald.
De hoogte van de jaarlijkse CONTRIBUTIE en de prijs van een DAGKAART op het ijs zijn door de Algemene leden Vergadering
vastgesteld op € 12,50 en € 3,00. Het bestuur ziet geen aanleiding U voor het komend seizoen te adviseren deze bedragen
te verhogen.
• Om kosten te besparen wordt er geen Jaarboekje meer verspreid.
• Leden waarvan het email adres bekend is, ontvangen op dit adres de uitnodiging voor het bijwonen van de Algemene
Ledenvergadering, de agenda en de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 24-11-2017.
Leden waarvan geen email adres bij de IJLP bekend is ontvangen een kaartje met de uitnodiging en de agenda voor de
Algemene Ledenvergadering. Aan het begin van de vergadering zullen op de bestuurstafel een aantal gekopieerde
exemplaren van het jaarboekje aanwezig zijn.
JEUGDKAARTEN_________________________________________________________________________________________
Leden kunnen voor hun kinderen jonger dan 18 jaar gedurende een ijsperiode, op vertoon van hun lidmaatschapskaart, op het
kantoor van Jachthaven de Uitkijk (Oud Loosdrechtsedijk 237), de jeugdkaarten afhalen.
IJSHAL “MUST-HAVE AND NICE-TO HAVE” LIJST________________________________________________________________
De IJshal is volop in gebruik door de technische groep leden die zorgdragen voor het onderhoud van onze machines en ons
materiaal. De basisvoorzieningen van de IJshal zijn nog niet compleet, het is fantastisch dat Erik en Robert Jan dichtbij wonen en
wij zijn hen veel dank verschuldigd voor het openstellen van hun keuken en toilet tijdens de dagen dat er gesleuteld wordt.
Dat betekent dat er nog een wensenlijst is voor de IJshal. Mocht u in de gelegenheid zijn iets uit onderstaande lijst te adopteren
door middel van een financiële of materiele vergoeding dan hoort het bestuur dit uiteraard graag.
Voor de afwerking van de IJshal: Isolatie muur 79 m2 (EPS-100 Polystyreenplaat 100x50x4 cm), Isolatie plafond 112,6 m2
(steenwol 120x60x7,5 cm), Wandbekleding 79 m2 (Underlayment multiplexplaat 244x122 cm dik 18 mm),
Plafondbekleding 112,6 m2 (Gipsplaat 300x60 cm 9,5 mm)
Warmtepomp, Riool aansluiting, Water aansluiting, Zonnepanelen, Puntssluiting, Staalplaat 3 mm t.b.v. deurbeveiliging 8 m2,
Bevestigingsmaterialen, Bouwstaalmatten t.b.v. koepel en raam, Schilderen buitenkant en verf
Voor het materiaal: Accu’s, olie, filters, etc., Aanpassen Subaru t.b.v. schuif en koeling
Gereedschap: Steeksleutels, ringsleutels, dopsleutels, schroevendraaier set, Olie vacuüm zuiger, Rookgas afzuiger, Pompwagen,
Compressor, Lasapparaat en laskap, Accu druppellader Optimate 4 Dual
FINANCIEEL VERSLAG & TOELICHTING DOOR DE PENNINGMEESTER_______________________________________________
• De factuur voor het lidmaatschap, het entreegeld en eventueel “koek & zopie” heeft u per e-mail ontvangen.
Leden waarvan wij geen e-mailadres in onze ledenadministratie hebben, ontvangen de factuur en de agenda voor de
algemene ledenvergadering per post.
Wilt u ons helpen kosten te besparen voor drukwerk en portokosten? Stuur dan een email aan penningmeester@ijlp.nl. Dan
kunnen wij dit in de ledenadministratie verwerken en u voortaan de jaarstukken mailen.
• Bent u verhuisd of gaat u verhuizen? Verzoek om dit door te geven via penningmeester@ijlp.nl.
• Is uw e-mailadres gewijzigd? Ook dat vernemen wij graag.
• Wij verzoeken u dringend om bij betaling uw FACTUURNUMMER te vermelden. Door de nieuwe privacy wetgeving is het
namelijk niet meer mogelijk om uw adres bij de betaling te zoeken.
• Net als voorgaande jaren is het ook dit jaar mogelijk uw lidmaatschap ad € 12,50 contant te betalen voor en/of na de
Algemeene Ledenvergadering op 30 november 2018.
Graag GEPAST betalen! U ontvangt dan meteen uw contributiekaart.
• Heeft u uw contributie voldaan vóór deze ALV? Dan kunt u uw contributiekaart voor en/ of na afloop van de vergadering
ophalen bij de penningmeester.
• De uiterste betaal datum van de contributie is 30 november 2018.
• Wij sluiten het jaar af met een positief saldo van € 3.205,00.
• Vorig jaar is de CLUB VAN STEUNPILAREN en de CLUB VAN 100 opgericht. Er hebben zich al 27 leden/bedrijven aangemeld
en uw IJLP financieel ondersteunt.
• Voor de verkoop van de “koek & zopie” ontheffingen is het beleid iets aangepast. Vanaf heden vervalt het recht op een
“koek en zopie” ontheffing wanneer deze niet binnen 14 dagen betaald is.
Er kunnen nog 13 koek & zopie vergunningen verkocht worden.
• De kascommissie bestaat dit jaar uit Peter Busch, Bart ten Herkel met als reserve Anton Blom.
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RESULTATENREKENING
Aantal leden per 30-09-2017 = 673
Aantal leden per 30-09-2018 = 662

Vrijwilligers
Onkostenvergoeding
Kleding
Kantinekosten
Afsluitend eten
Kilometervergoeding
Overige kosten vrijwilligers
Totaal Vrijwilligers
Onderhoud
Huur opslag
Gas/Water/Electra
Onderhoud gebouwen
Opstal brandverzekering
Totaal Onderhoud
Transprtmiddelen
Brandstof transportmiddelen
Verzekering Tranportmiddelen
Onderhoud Tranportmiddelen
Tranportmiddelen diversen
Totaal Transportmiddelen
Materiaal
Huur portofoons
Klein inventaris/gereedschap
Totaal Materieel

begroting
2018/2019
debet
credit

boekjaar
2017/2018
debet
credit

150

0
0
207
0
0
0
207

750
500
500
1.750

0
1.351
615
230
2.196

150

1.550
450
2.000

0
1.480
51
56
1.587

begroting
2017/2018
debet
credit

150

150

boekjaar
2016/2017
debet
credit
0
0
139
0
0
0
139

300
2.000
500
2.500

1.550
450
2.000

1.507
0
1.807

17
1.663
730
0
2.409

100

0
419
419

100

0
0
0

Algemenekosten
Jaarvergaderingskosten
Bestuurskosten
Relatiegeschenken
Sponsoring Jeugdschaatsen
Bijdragen EHBO
Telefoonkosten
Porti
Drukwerk
Kantoorbenodigdheden
Computerkosten
Contributies KNSB
Contributies en abonn.
Bedrijfsverzekeringen
Overige algemene kosten
Bankkosten
Totaal Algemeen

300
100
100
300
100
50
500
500
100
1.200
1.100
50
650
50
250
5.350

394
0
595
300
100
0
549
584
64
1.271
1.181
327
659
70
203
6.297

300
100
100
300
100
50
500
750
100
1.200
1.100
50
250
50
250
5.200

316
0
117
300
100
0
426
580
228
1.168
1.142
318
76
32
226
5.027

Afschrijvingen
Afschrijving gebouwen
Afschrijving machines
Afschrijving transportmiddelen
Totaal Afschrijvingen

1.050
425
0
1.475

1.053
428
0
1.481

1.755
450
0
2.205

0
428
0
428
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RESULTATENREKENING (vervolg)
begroting
2018/2019
debet
credit
Inkopen
Ronde van Loosdrecht
Winteractiviteiten
Reclamekosten
Totaal Inkopen
0
Opbrengsten
Omzet dagkaartjes
Omzet koek en zopie verg.
Omzet Ronde van Loosdrecht
Omzet sponsoring
Omzet Club van 100
Omzet Steunpilaren
Omzet contributie
Omzet herinneringskosten
Omzet winteractiviteiten
Omzet inschrijfgeld
Ontvangen bankrente

45
0
0
45

25
0
10.250

15.438

-575
10.250 10.250

3.205
15.438 15.438

250

8.450
25

BALANS

Debet
Gebouwen
Machines
Materialen
Transportmiddelen
Kas
Rabo Bank
Rabo Bank spaarrek.
Rabo Bank spaarrek.huisvesting
ING bank r/c
Vooruitbetaalde bedragen
Debiteuren
Credit
Kapitaal
Resutaat boekjaar
Aanschaf materieel t.l.v reserve
Totaal kapitaal
Vooruit ontvangen contributie
Nog te betalen onderhoudskosten
Nog te betalen bankkosten
TOTAAL

begroting
2017/2018
debet
credit

boekjaar
2017/2018
debet
credit

boekjaar
2016/2017
debet
credit
45
0
0
45

0

0
1.050
0
884
2.300
2.500
8.488
75
0
128
14

1.500

Totaal Opbrengsten
Resultaat
Totaal

boekjaar
2017/2018
debet
credit

0
1.500
0
322
100

1.500
250

8.450
25

-1.755
10.400

25
150

8.725
75
0
80
146

10.400

10.947

10.400

1.092
10.947

10.947

boekjaar
2016/2017
debet
credit

51.611
2.100
1
1
47
703
23.000
9.439

52.664
2.528
1
1
63
102
21.000
7.338

1.168
0

1.168
0

84.839
3.205

83.747
1.092

88.044

84.839

13
0
12
88.069 88.069

13
0
12
84.863

84.863
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VAN DE KASCOMMISSIE__________________________________________________________________________________
Aan de leden en bestuur van de IJsclub de Loosdrechtse Plassen.
Op 31 oktober togen Peter Busch en Bart ten Herkel naar de penningmeesters van de IJsclub De Loosdrechtse Plassen om de
stukken van de kas te controleren. Na een intensieve speurtocht en kritische vragen mogen wij constateren dat er wederom
door Sabine en Jan een fraai staaltje werk is verricht. Onze complimenten en zuinig zijn op zulke penningmeesters!
Wij vragen de vergadering dan ook om het bestuur decharge te verlenen.
Namens de kascommissie,
Peter Busch en Bart ten Herkel
KANDIDAATSTELLING BESTUURSFUNCTIES: __________________________________________________________________
Tot bestuurslid kunnen verkozen worden personen uit de voormalige gemeente Loosdrecht en daarbuiten. Personen die van
buiten Loosdrecht afkomstig zijn dienen een economische binding met Loosdrecht te hebben. De meerderheid van de
bestuursleden dient uit Loosdrecht afkomstig te zijn.
AFTREDE ROOSTER BESTUUR:
Bestuurslid
Jacob v.d. Meulen
Martin Heineke
Sabine Hendriks
Niels Vernhout
Tjamke Kieft
Gert Polman
Len Veerman
Robert Jan Pijl
Justin Dorresteyn
Erik Dorresteyn
B. Heineke

Ultimo
2018
Aftredend en niet herkiesbaar

Ultimo
2019

Ultimo
2020

Aftredend
Aftredend
Aftredend en herkiesbaar
Aftredend
Aftredend en niet herkiesbaar
Aftredend
Aftredend
Aftredend
Aftredend
Aftredend en herkiesbaar

TOELICHTING BESTUURSVERKIEZING_________________________________________________________________________
Volgens het rooster van aftreden zijn dit jaar aftredend:
Niels Vernhout, Bob Heineke, Gert Polman en Jacob van der Meulen.
Niels Vernhout en Bob Heineke zijn herkiesbaar, Gert Polman en Jacob van der Meulen zijn dat niet.
Het bestuur stelt U voor Niels en Bob te herbenoemen en als er geen tegenkandidaten zijn kan dat volgens een eerder besluit
van de Algemene Leden Vergadering bij acclamatie.
Tijdens de Algemene Leden Vergadering zal meegedeeld worden of zich andere kandidaten gemeld hebben, in dat geval moet er
een schriftelijke stemming plaatsvinden.
Er wordt afscheid genomen van Gert Polman en Jacob van der Meulen en het bestuur adviseert U om op dit moment deze
vacatures niet te vervullen maar het aantal bestuursleden te stellen op 9 personen.
Wel wordt nog steeds gezocht naar een tweede secretaris en -penningmeester om het komend verenigingsjaar in te stromen en
volgend jaar Tjamke Kieft en Sabine Hendriks de huidige secretaris en penningmeester te vervangen.
Kandidaten zijn van harte welkom.
Uit het bestuur zal door de Algemene Leden Vergadering een voorzitter moeten worden gekozen als opvolger van Jacob van der
Meulen die na 47 jaar afscheid neemt.
Het bestuur stelt U voor om de huidige vicevoorzitter Len Veerman tot voorzitter te benoemen, uit het bestuur zijn geen andere
kandidaten naar voren gekomen.
In de eerste bestuursvergadering na de Algemene Leden Vergadering zullen dan de taken in het bestuur verdeeld moeten
worden en een nieuwe vicevoorzitter worden benoemd.
TOELICHTING KOEK EN ZOPIES_______________________________________________________________________________
Na een aantal ijs loze winters neemt het animo om een koek en zopie ontheffing te verkrijgen aanmerkelijk af.
Bestaande ontheffing houders hebben bij het bestuur geïnformeerd over mogelijke korting en/of een herziening van het koek en
zopie beleid.
Een commissie uit het bestuur heeft zich over deze vragen gebogen en heeft het bestuur geadviseerd om het beleid aan te
passen.
Het bestaande beleid vindt U op onze IJLPsite en luidt:
Een ontheffing kost bij vooraanmelding € 150,-- en is geldig voor 1 jaar bij een ijswinter en voor 2 jaar zonder ijswinter.
Zonder vooraanmelding kost de ontheffing € 250,--.
Naast de financiële vergoeding voor de ontheffing gelden nog andere voorwaarden zoals lid zijn van IJLP, de regels die de
gemeente Wijdemeren stelt opvolgen, prijslijsten tonen op goed zichtbare plaats, een verbod voor het schenken van
alcoholhoudende dranken en dergelijke.
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Er worden momenteel maximaal 20 ontheffingen uitgegeven.
Voor het komende winterseizoen bestaan op grond van de huidige regeling nog 7 ontheffingen zodat nog 13 ontheffingen uit
gegeven kunnen worden.
Het bestuur stel U voor het beleid zo aan te passen dat voor de ontheffing slechts € 50,-- wordt betaald voor 1 jaar, dit geldt dan
als een “abonnement” om de ontheffing veilig te stellen.
Slechts bij een ijswinter wordt wanneer daadwerkelijk van de ontheffing gebruik gemaakt wordt een extra vergoeding van
€ 100,-- in rekening gebracht.
De overige regels blijven onverkort van kracht.
Wanneer er pas tijdens een ijswinter een ontheffing wordt gevraagd zal de vergoeding in ieder geval € 300,-- bedragen.
Het bestuur stelt U voor het beleid Koek en Zopie als geschetst aan te passen

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 24 NOVEMBER 2017
Aanwezig bij aanvang van de Algemene Leden Vergadering: 77 leden
1. Opening
Geheel gender-neutraal opent uw voorzitter Jacob van der Meulen om 20.11 uur de Algemene Ledenvergadering met de
woorden dat dit de 114de jaarlijkse Algemene Leden vergadering is van ijsclub de Loosdrechtse plassen en hij heet alle
aanwezigen van harte welkom. Voor het erelid Martin Heineke en lid van verdienste Ellen Griek een bijzonder woord van
welkom.
Vanachter de tafel neemt het bestuur een grote opkomst waar, volgens de presentielijst zijn er 77 leden aanwezig.
Er zijn een paar huishoudelijke mededelingen: Heeft u de presentielijst getekend en daarbij twee consumptiemunten
ontvangen? De presentielijst wordt gebruikt bij de verloting en bij de bestuursverkiezing.
Koffie, thee en bier krijgt u voor 1 munt, wijn en vaderlands gedestilleerd voor 2 munten.
Het afgelopen verenigingsjaar was hoewel IJLP geen banen kon uitzetten een zeer intensief jaar.
Vorig jaar meldde het bestuur u dat ons rollend materiaal verhuisd werd van de brandweerkazerne in Nederhorst den Berg naar
kwekerij Ome Joop, dit verenigingsjaar werd zelfs tweemaal verhuisd, eenmaal van Ome Joop naar de tijdelijke
brandweerkazerne aan de Rading in Loosdrecht en eenmaal daarvandaan naar ons eigen gebouw! Over de bouw van ons eigen
gebouw informeert het bestuur u bij agendapunt 5.
Nu beperkt het bestuur zich tot een woord van dank aan al diegenen die zich het afgelopen jaar op een of andere wijze hebben
ingezet voor onze club, het zijn echt te veel mensen om apart allemaal op te noemen.
Zojuist meldde het bestuur u dat IJLP geen banen kon uitzetten omdat de vereiste 11 centimeter ijs nergens gehaald werd,
hoewel al op 29 december 2016 met een gemiddelde dag temperatuur van -0.8 graden de eerste officiële ijs dag van de winter
werd gemeten in de Bilt.
Op 5 en 6 januari vroor het zelfs 8 graden en was de Vuntus en een gedeelte van de grote plassen dichtgevroren ondanks de
harde wind. Op 7 januari begon het te sneeuwen en te ijzelen en was de ijspret alweer voorbij. Er werd echter op een
flinterdunne ijsvloer van 3-4 centimeter door waaghalzen wel een paar dagen druk geschaatst en de nodige natte pakken
gehaald, als duikelpoppetjes gingen de schaatsenrijders door het ijs op de Vuntus, het Hol en de grote plassen. Gelukkig zijn er
geen ongelukken gebeurd.
Nederland was zoals dat gaat bij enige vorst, collectief ijs gek en met geen tien paarden van het ijs te houden ondanks alle
waarschuwingsborden in ons dorp en de media die tot voorzichtigheid opriepen. Het is bij vorst in Nederland zoals de cabaretier
Freek de Jonge in een conference ooit zei: Ik bestelde in een hotel in Leeuwarden een whisky met ijs en meteen werden de
rayonhoofden van de elf steden tocht bijeengeroepen, zo werkt dat bij vorst in Nederland!
Voor de tweede maal is het jaarboekje van IJLP per mail gestuurd aan de leden waarvan het email adres bekend is. Ook de
contributienota werd digitaal verstuurd.
Eerst werd een check uitgevoerd op de bekende email adressen en dat voorwerk leverde al meteen een berg werk op voor de
secretaris en penningmeester, opzeggingen, antwoord-mailtjes noem maar op.
Complimenten voor Sabine en Tjamke die, geholpen door Jan Vis, ook ditmaal de hele operatie tot een goed eind hebben
gebracht.
Bestuurslid Bob Heineke heeft het jaarboekje inmiddels integraal op onze IJLP-site gezet, Bob dank je wel.
Op bladzijde 24 van het jaarboekje staat bij de huishoudelijke mededelingen een opmerking over het voornemen van uw
bestuur om uit kostenbesparing te stoppen met het aanmaken en versturen van gedrukte exemplaren van het jaarboekje, dit
met ingang van het komend verenigingsjaar.
Dat betekent wel dat de leden waarvan geen email adres bij IJLP bekend is een enkelvoudige agenda met oproep voor de ALV
toegestuurd krijgen en dat bij het begin van de vergadering een aantal gekopieerde exemplaren van het jaarboekje beschikbaar
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zal zijn. Formeel is hiervoor geen besluit van de vergadering noodzakelijk maar toch vraagt het bestuur uw mening over dit
voornemen.
John van der Klooster: als digibeet wil hij toch graag een boekje blijven ontvangen, helaas werd hij bij dit verzoek door niemand
van de aanwezigen gesteund.
In het afgelopen verenigingsjaar zijn ons een aantal leden en dierbaren ontvallen, wij noemen:
Aart van Norden, Peter van der Klooster, Adriaan Doets, Herbert Siesling, Jaap Jonkhart, Ab Strik en Don Schley.
De vergadering gaat staan en met het bestuur nemen allen een ogenblik stilte in acht te hunner nagedachtenis.
Er is geen pauze aangekondigd op de agenda, op een nader te bepalen moment zal het bestuur u voorstellen de vergadering
hiervoor te schorsen.
Omdat er geen vragen of opmerkingen zijn betreffende de opening gaat de voorzitter over naar punt 2 van de agenda.
Als intermezzo tussen agendapunt 1 en 2 zien de aanwezigen op het scherm een foto van de open middag op 21 oktober
jongstleden, ons lid Peter Busch op onze Harley Davidson Liberator 1943 met Hollandia zijspan, gemechaniseerd door smid van
der Veer uit Jorwerd. IJLP schafte de machine in het begin van de zeventiger jaren, het was toen onze eerste motortractie. Het is
één van de drie in Nederland nog bestaande schuif- borstelmachines van dit model. Van der Veer met lange leren jas en zo’n
ouderwetse Solex pothelm op zijn hoofd demonstreerde de machine op het ijs met 80 kilometer per uur, de sneeuw spoot in
een fontein opzij weg en achter de machine kwam wedstrijdbaan kwaliteit ijs tevoorschijn. Dunne Dirk de toenmalige
roemruchte voorzitter zei: “Dat ding moeten wij hebben al moeten we ervoor stelen!” Dat was gelukkig niet nodig het was een
goede natuurijswinter en met de inkomsten daarvan kon de Harley ruimschoots worden gekocht.
Vorig jaar vroeg Peter Busch tijdens de ALV of de Harley niet eens live bij de vergadering kon zijn maar wij hopen dat dit een
goede, next best, oplossing voor Peter is en tenslotte heeft hij op de open middag uitgebreid kunnen oefenen op de Harley.
Op de open dag komend jaar zal de machine in al zijn glorie getoond kunnen worden en Peter wil dan vast weer demonstreren
hoe goed hij de machine aan de praat kan krijgen.
2. Notulen Algemene Ledenvergadering 25 november 2016
De betreffende notulen staan afgedrukt in het jaarboekje op bladzijde 5 tot 20.
Het bestuur stelt u voor om in een keer dus tekstueel en naar aanleiding van door de notulen te gaan.
Aan de orde bladzijde 5, 6 enzovoort.
Omdat er geen vragen of opmerkingen zijn constateert het bestuur dat de notulen zijn goedgekeurd.
3. Ingekomen stukken en mededelingen
Voor het agendapunt "berichten van verhindering" geeft Jacob het woord aan onze secretaris Tjamke Kieft.
Er zijn berichten van verhindering ontvangen van: Tom Feringa, Guus de Groot, Corrie Zagt, Annemiek Meeus, Lex Collignon,
Hanneke Meeuwis, Joost Vernhout.
Er zijn geen ingekomen stukken en mededelingen
4. Mondelinge toelichting en jaarverslag van de secretaris
Tjamke verwelkomt In de eerste plaats (omdat hij dat uiteraard zelf niet doet), namens alle aanwezige leden van IJsclub de
Loosdrechtse Plassen, ons erelid en voorzitter Jacob van der Meulen.
Het IJLP-bestuur is het afgelopen jaar 3 keer in volledige vergadering bijeen geweest, met dank aan de gastvrijheid van Moireen
en Jacob! De vergaderingen hebben plaatsgevonden in december (als voorbereiding voor de winter en evaluatie van de
Algemene Ledenvergadering), begin april (de afsluiting van de winterperiode) en in september (ter voorbereiding van deze
vergadering en ter controle van de stand van zaken).
Ook dit jaar waren de zaken rond de bouw van de nieuwe opslagloods een belangrijk punt tijdens deze vergaderingen, onze
voorzitter informeert u uitgebreid over de resultaten.
Onderling blijven de bestuursleden natuurlijk regelmatig in contact met elkaar om lopende zaken te regelen.
Als secretaris heb ik door het jaar heen geprobeerd om een klein steentje bij te dragen aan de werkzaamheden rond de
opslagloods. Een groot compliment wil ik geven aan Robert Jan Pijl en de mannen Dorresteijn. Creatief en attent zagen zij dat er
in de tijdelijke brandweerkazerne aan de Dennenlaan (die binnenkort gesloopt gaat worden) een aantal materialen zaten die in
de nieuwe opslagloods nog zeer goed van dienst kunnen zijn.
Nadat zij mij dat vertelden heb ik contact gezocht met de gemeente Wijdemeren in de persoon van Gerrit Zweers. Ook voor hem
een groot compliment, hij heeft zijn best gedaan voor de IJLP en ervoor gezorgd dat wij, kosteloos, alle materialen die wij
konden gebruiken mee mochten nemen, een flinke financiële meevaller.
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In december 2016 heb ik, namens de IJLP, een verzoek neergelegd bij het gewest Noord-Holland-Utrecht van de KNSB voor een
bijdrage uit hun investeringsfonds, te gebruiken voor de bouw van de opslagloods. Na een aangenaam bezoek van de
vertegenwoordiger van het gewest is in juni het verzoek gehonoreerd met een bijdrage van € 2.450,00.
Helaas hebben wij met onze verzoeken bij het Rabo Coöperatiefonds en de actie "Lidl helpt lokaal" geen succes behaald. Wel
gaan wij de IJLP in december inschrijven voor de Rabobank Clubkas Campagne in 2018 waarbij wij de hulp van onze leden
kunnen gebruiken.
In december 2016 is er weer een bijeenkomst geweest met de voorzitters van de Loosdrechtse IJsclubs. Deze vergaderingen
dragen bij aan een goede verstandhouding die, in geval van ijs, de contactlijntjes kort en duidelijk maken. De Loosdrechtse
IJsclubs informeren elkaar over activiteiten en ontwikkelingen. Interessant is dat IJsclub de Vijfde Plas zich heeft opgegeven voor
een pilot met digitale kaartverkoop. Omdat er nog geen ijs is geweest, is daar uiteraard nog niets over bekend.
Vorig jaar zijn er, tijdens de jaarvergadering, vragen geweest over de inventarislijst van de IJLP. In de afgelopen zomer, tijdens de
verhuizing naar de nieuwe opslagloods, is er een volledig nieuwe geactualiseerde inventarislijst gemaakt van materialen die
klaar staan voor een ijswinter. Deze lijst gaan wij uiteraard niet publiceren. Op verzoek kunnen leden bij mij de lijst inzien.
Robert Jan, Eric en Justin zijn op 30-10 naar de vergadering van de Algemene Landelijke Vergadering voor toer-organisaties
(sectie Toerschaatsen) op maandag 30 oktober op het bondsbureau van de KNSB in Utrecht geweest.
Jacob, Robert Jan en Eric zijn op 6 november naar de Stichting Natuurijs Klassiekers in Almere geweest.
Op 18-11 was van het Gewest Noord-Holland/Utrecht van de KNSB in de Rijp, helaas was er niemand in de gelegenheid hier
naartoe te gaan.
De IJLP heeft een uitgebreid en indrukwekkend jaarverslag ontvangen van de Training Groep Loosdrecht. Er is weer goed
getraind en op vele fronten gestreden, van clubkampioenschappen tot op NK-niveau. Lees alles over deze prachtige prestaties
van de Loosdrechtse jeugd via de link op onze website.
Op a.s. zondagochtend en zondag 14 januari worden er op de Vechtse Banen, telkens 3 avonden lang, zogenaamde
Buffeltrainingen georganiseerd. Deze buffelavonden zijn een ideale opbouw om je voor te bereiden op mogelijk natuurijs of
een alternatieve tocht in Oostenrijk of Zweden. Onder deskundige leiding van enkele voorrijders zullen de ronden, in
verschillende tempo-groepen, gereden worden. Zo bouw je in een paar avonden een mooie conditie op. Als je ver boven de 100
ronden achter elkaar kunt volbrengen, dan heb je een stevige basis voor het echte werk op natuurijs. Op onze website is
hierover meer informatie te vinden en de trainingen zijn voor iedereen toegankelijk.
Dit waren de punten die ik graag met de vergadering wil delen, zijn hier nog vragen over?
John van der Klooster: Is bang dat wanneer de losse kaartverkoop gedigitaliseerd wordt er te veel geld zal moeten worden
afgedragen aan de KNSB. Het bestuur is zich bewust van het verschil tussen het digitaal inschrijven voor toertochten en digitale
losse kaartverkoop. Jacob en Tjamke antwoorden dat digitalisering nog niet aan de orde is maar het bestuur voelt zich wel
verplicht om de ontwikkelingen op dit gebied op de voet te blijven volgen.
5. Mondelinge toelichting herhuisvesting IJLP
Tijdens dit agendapunt loopt op het scherm de foto presentatie van de bouw, diverse verhuizingen en werkzaamheden op de
achtergrond mee. Vorig jaar sprak het bestuur tijdens de ALV de hoop uit dat in januari van dit jaar met de bouw zou kunnen
worden begonnen, die hoop is helaas niet bewaarheid.
Er moest eerst nog een beslissing genomen worden over wel of niet onderheien, de financiële kant daarvan en bij een positieve
beslissing het zoeken van een aannemer voor dit extra werk. Al snel werd duidelijk dat er inderdaad geheid zou moeten worden,
anders dan de systeembouwer ABS aan ons had voorgespiegeld.
Op 9 maart kon begonnen worden met het uitzetten van de fundatie, het heien, uitgraven, stellen en storten van de
fundatiebalken. Na droging van de fundatie kon de systeembouwer op 24 april aan de gang met het plaatsen van het gebouw en
binnen ongeveer tien dagen was het gebouw glasdicht. Als voorlopig sluitstuk van de bouw werd de vloer gestort.
Bij de eerste oplevering kwam echter een waslijst klachten en gebreken aan het licht. De bouwer is daarvoor aansprakelijk
gesteld, gelukkig had Uw bestuur uit voorzorg een deel van de aannemingssom achtergehouden en dat bleek een goede greep,
ABS wilde betaling van het resterende deel, IJLP wilde herstel van de gebreken en had nu een drukmiddel.
Op 30 mei was een gesprek met de bouwer en zijn uitvoerder waarin de gebreken door ABS werden erkend en toegezegd werd
deze te zullen herstellen. Nadat dit is gebeurd volgde een tweede oplevering en dit keer was alles naar tevredenheid van de
bouwcommissie, het resterende deel van de bouwsom kon worden betaald.
Toen begon echter pas het echte werk het indelen van de ruimte, het aanleggen van elektra en zo voort.
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Robert Jan Pijl, Erik Dorresteyn, Justin Dorresteyn en Dennis Dorresteyn hebben dat werk op zich genomen en als leeuwen
gewerkt. Mannen, onze complimenten en driewerf dank, met een hard applaus van de vergadering.
Het installatiemateriaal kregen wij gratis van de gemeente Wijdemeren dat wil zeggen, wij mochten de installatie uit de oude
brandweerkazerne demonteren en in ons gebouw hergebruiken, een woord van dank aan de gemeente Wijdemeren en Gerrit
Zweers die dit voor ons kon regelen is op zijn plaats, het heeft IJLP vele duizenden euro’ s gescheeld. Ook voor Dhr. Zweers
wordt geapplaudisseerd.
Toen de elektra installatie en de indeling van het gebouw klaar was volgde de mega verhuizing uit de brandweerkazerne, bij
jachthaven Het Anker, de zeecontainers van het Swingboei terrein, jachthaven De Uitkijk, zeilmakerij Heineke en aannemerij van
’t Klooster vandaan en zoals de mannen het hadden uitgedacht paste alle spullen in het gebouw. Een aantal zaken bleek door
het jarenlange opgeslagen zijn door houtworm aangetast te zijn en moesten worden opgeruimd. Maar ja dat kan gebeuren na
tientallen jaren, sommige spullen waren nog uit de tijd dat Henk Robberse baancommissaris en Dunne Dirk voorzitter waren.
Op 21 oktober werd door uw bestuur een open middag georganiseerd voor de sponsors en al diegenen die hun beste krachten
aan de totstandkoming van het gebouw hebben gegeven. De middag was zeer geanimeerd en werd drukbezocht. De sponsors
en bezoekers kregen als dank allemaal een gedenktegeltje.
Enkele exemplaren van deze gedenktegeltjes zijn overigens in de pauze verkrijgbaar tegen een bedrag van € 100, --, koop er een,
het is een leuk collectors item, u bent meteen lid van de club van honderd en U helpt hiermee onze club.
Tjamke en Moireen hebben het festijn gecaterd het was prima in orde, koffie, thee, kleine taartjes, bier, wijn, frisdrank en
diverse hapjes ook heerlijke worstwaren van Gerard de Nooy die gratis ter beschikking gesteld werden. De penningmeester en
de vice voorzitter (de laatste had ook een dubbelrol als biertapper van het door Bavaria gratis ter beschikking gesteld bier)
hadden gezorgd voor sponsorovereenkomsten en een groot aantal sponsors spekten de kas, voorlopig is € 2.200,00 binnen
gehaald.
Secretaris Tjamke heeft daarnaast een subsidie van het gewest Noord-Holland Utrecht van de KNSB binnen gesleept, niet gering
€ 2.450,00.
Het gebouw had intussen de naam IJshal gekregen, dit kwam omdat de aannemer werkmensen stuurde die steevast zeiden “dat
zij bij de IJshal aan het werk waren” en zoiets blijft makkelijk hangen.
Centipede heeft gratis een prachtig bord gemaakt met de naam IJshal erop, dit prijkt op de zichtzijde van de loods.
Bas Voorneveld van Tempo Brandbeveiliging heeft gratis brandblussers voor de IJshal ter beschikking gesteld, dat deel van de
veiligheid zit wel goed!
Wij zijn er nog lang niet want de grondtransactie met de gemeente moet nog worden afgewikkeld en er is een grote wensenlijst,
zoals betongaas installeren aan de binnenzijde van de ramen en de dakkoepels ter beveiliging, een eigen elektra aansluiting voor
de IJshal (tot nu toe loopt de elektra via een los snoer uit de garagebox van Robert Jan Pijl waarvoor onze dank), later eventueel
riool- en wateraansluiting, diverse gereedschappen, schilderwerk aan de buitenzijde (bestuurslid Niels Vernhout heeft voor zijn
rekening het boeiboord al wel geschilderd maar de rest van het houtwerk en de deuren zit alleen nog maar in de grondverf),
isolatie van de wanden en het dak, het bestuur zoekt hiervoor nog sponsors, als u IJLP kunt helpen meldt u dan bij een van de
bestuursleden!
Wel is inmiddels een motortakel aangeschaft om de zware borstel- en schuif machines te kunnen verplaatsen, tot nu toe is dat
met elleboog stoom gedaan maar dat is echt geen doen.
Voor nu wil het bestuur het voor het verslag van de bouw hierbij laten en nogmaals een woord van dank richten tot alle
personen die meegewerkt hebben. Het was een zeer intensieve klus en IJLP is sinds 1962 doende geweest met een eigen
onderkomen op eigen grond, maar het staat er en is de moeite waard!
Als de IJshal volledig klaar is en alle veiligheid voorzieningen zijn geïnstalleerd zal het bestuur een echte open dag organiseren
Misschien zijn er wel vragen?
• Piet Lam vraagt of de gemeente nog steeds eigenaar is van de grond. Jacob antwoord dat het bestemmingsplan nog niet
gewijzigd is, waardoor de overdracht van de grond is opgeschoven.
• Peter Busch vraagt of de IJLP-subsidie heeft ontvangen van de gemeente, hij heeft het idee dat alle ander verenigingen in
het dorp wel subsidies ontvangen. Jacob antwoord dat wij geen noodlijdende vereniging zijn en daarnaast ook geen
jeugdleden hebben waar wij subsidie voor kunnen aanvragen. Wel is het bestuur heel blij met de bijdrage in natura die wij
mochten ontvangen voor de inrichting en wij hopen dat de afwikkeling van de aankoop van de grond ook gunstig voor de
IJLP zal uitpakken.
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6. Toelichting financieel verslag door de penningmeester
7. Toelichting resultatenrekening en balans
Het bestuur stelt u voor deze agendapunten zo veel mogelijk in een keer te behandelen.
U heeft de resultatenrekening en de balans kunnen vinden op bladzijde 22 en 23 van het jaarboekje. Op bladzijde 21 heeft U de
toelichting van de penningmeester gevonden. Over het afgelopen jaar is ondanks het ontbreken van een echte ijswinter een
positief resultaat bereikt van € 1.092,00.
Het woord is aan onze penningmeester, Sabine:
Uw penningmeester had in het afgelopen jaar toch echt wel op een schaatswinter gehoopt en alle voorbereidingen getroffen.
Helaas mocht het niet gebeuren. Officieel dan. Het gevoel overheerst dat penningmeester zijn, zonder ijswinter EN nieuwbouw,
een steeds grotere uitdaging wordt.
De belangrijkste punten zijn al vermeld in het financieel verslag op bladzijde 21 van het jaarboekje. Wij hebben het boekjaar
toch nog met een positief resultaat van € 1.092,00 kunnen afsluiten. Hoe? Dat vraag ik me ook af.
De contributie is verhoogd van € 10,00 naar € 12,50 en dat is meteen te zien.
De portokosten konden wij halveren omdat het boekje en factuur voor het eerst per mail gestuurd werd. Er werden daarnaast
nog 180 boekjes per post gestuurd. Helaas door gebrek aan email-adressen. Heeft u het boekje per post ontvangen? Wilt u dan
a.u.b. uw email-adres doorgeven?
Verder graag een dank aan Lacus Jan Groenhout, Erwin Bes, Pim Ranzijn en Anton Blom. Deze heren hadden vorig jaar op mijn
oproep gereageerd en in hun wijk de contributiekaarten rondgebracht. Wie o wie heeft er interesse om dit jaar een handje te
helpen en de contributiekaarten te bezorgen? Ieder kerstzegel minder per contributiekaart is er een.
Wij hebben 10 nieuwe koek & zopie vergunningen kunnen verkopen die dit jaar nog geldig zijn. Er kunnen weer 10 nieuwe
verkocht worden. Op dit moment zijn er nog 6 koek & zopie vergunningen te koop.
Wij hebben extra huurkosten voor tijdelijke opslag machines en het gereed maken van de machines gehad.
Het was het laatste jaar dat de Rabobank sponsor was en op de achterpagina van het boekje stond. Gelukkig hebben wij in
Veerman Makelaars een nieuwe sponsor voor het boekje gevonden.
Het ledenaantal neemt helaas af. Waren het er meer dan 700, zijn het nu 673. Het is wel een sociale bezigheid de reden te lezen
waarom iemand zijn lidmaatschap opzegt. Van: kunt u een uitzondering maken, jaren geen ijs, wij zien het niet meer zitten tot
alle medische gebreken. Komt bij dat de opzegging gedaan wordt nadat de factuur in de bus ligt. Laat, veel te laat! Dit neemt
behoorlijk wat tijd in beslag. Er komen ook fijne mails binnen. Verhuizing naar Breda, maar ik blijf nog steeds lid.
De Club van 100 en de Club van steunpilaren komen nog door Len Veerman aan de orde.
Zoals in het boekje staat, wilt u graag bij een verhuizing uw nieuw adres doorgeven? Heeft u een nieuw email-adres? Dat horen
wij ook heel graag.
Wederom is het mogelijk om na afloop van de vergadering, als u het nog niet voor de vergadering gedaan heeft, uw contributie
contant te betalen en uw contributiekaart gelijk meenemen. Heeft u al per bankopdracht betaald, dan ligt uw contributiekaart
hier klaar om mee te nemen.
Door de nieuwbouw t.w.v. € 52.663.00 ziet u op de begroting van 2017-2018 een negatief saldo van € 1.755.00 staan. Dit is
precies het af te schrijven bedrag per jaar. Wij schrijven de IJshal in 30 jaar af. Zonder nieuwbouw was de begroting in
evenwicht. Als dit jaarlijks zo blijft, komt dit ten laste van het kapitaal/eigenvermogen. Zonder ijswinters komt de IJshal in 30 jaar
tijd ten laste van het kapitaal. Graag wil ik Jan Vis bedanken, die dit jaar wederom met raad en daad aan mijn zijde stond.
Er zijn geen vragen aan Sabine en zij wordt met applaus bedankt.
8. Verslag van de kascommissie
Jacob vertelt dat de kascommissie de financiële stukken heeft gecontroleerd en hun voorstel tot decharge is te vinden in het
boekje. Op de vraag wat de reactie hierop is van de ledenvergadering verleent deze de penningmeester spontaan decharge
middels applaus.
9. Hoogte contributie en bedrag dagkaartje
Tenslotte heeft u op bladzijde 24 het voorstel van uw bestuur gelezen om de contributie niet aan te passen en de prijs van de
dagkaartjes niet te verhogen. De solidariteit en loyaliteit van de leden kent een grens na een aantal ijs loze winters, de
contributies van de andere Loosdrechtse ijsclubs blijft ongewijzigd, het bestuur denkt de kosten binnen de perken te kunnen
houden.
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De dagkaartjes in prijs verhogen na alweer 4 ijs-loze winters lijkt geen verstandig besluit, mag het bestuur uw mening hierover
vernemen? Met wederom een spontaan applaus wordt decharge verleend.
Pauze
Om 21:00 uur wordt een pauze van 20 minuten ingelast.
10. Bestuursverkiezing
Volgens het rooster van aftreden zoals u dat heeft kunnen lezen op bladzijde 4 onder de agenda van deze vergadering zijn
ultimo 2017 aftredend: Martin Heineke, Sabine Hendriks, Tjamke Kieft en Guus Ruiter.
Op bladzijde 25 heeft U als toelichting op dit agendapunt kunnen lezen dat Guus zich niet herkiesbaar stelt om ruimte te maken
voor instromers. Tjamke en Sabine hebben aangegeven wel herkiesbaar te zijn maar met de voorwaarde dat er op korte termijn
gezocht en geworven wordt voor een tweede secretaris en een tweede penningmeester. Martin heeft zich herkiesbaar gesteld
voor zijn laatste bestuursperiode en wil deze vooral gebruiken om zijn kennis en kunde over te brengen op zoals hij zegt “de
jonge garde”. Overigens heeft hij onlangs in een interview zwart op wit laten stellen dat hij aan zijn linker grote teen voelt dat er
in januari 2018 echt winter komt, wij gaan het zien.
Laten wij eerst afscheid nemen van Guus en hem danken voor zijn inzet voor de club gedurende een groot aantal jaren. Wij laten
hem niet met lege handen gaan, er is voorzien in een fles die voortijdig uit zijn verpakking springt. Guus heeft het bestuur al
toevertrouwd dat hij met ijs vast en zeker op de Vuntus te vinden zal zijn om ons te helpen met ijsevenementen. Met een
applaus van de vergadering wordt Guus bedankt.
Voor de vacature ontstaan door het terugtreden van Guus heeft het bestuur een kandidaat gevonden in de persoon van Robert
Jan Pijl, hij is hier aanwezig en het bestuur wil hem vragen zich voor te stellen aan de vergadering.
Met applaus komt Robert Jan naar voren en vertelt dat hij heeft meegeholpen met het inrichten van de ijshal. Hij is van de
zomer benaderd door onze voorzitter voor een kop koffie in het kantoor van de Uitkijk en er is hem toen gevraagd of hij de plek
van Guus wil innemen. Robert Jan is wel bang dat hij de plek bij de tafelpoot van Bart zal krijgen tijdens vergaderingen maar
omdat hij nu 45 jaar is, denkt hij wel te voldoen aan de vraag van Corrie Zagt om verjonging. Verder woont Robert Jan samen
met Corrie Jonkhart op de Vuntuslaan en is hij werkzaam bij KPN.
Op de reeds genoemde bladzijde 25 heeft U ook gelezen dat het bestuur voorstelt de "doe" kant van het bestuur uit te breiden
met twee personen. Dit met oog op toekomstig terugtreden van Martin, Gert en mijn persoon, hierdoor kunnen de instromers
nu al profiteren van de kennis van de “oude garde” en worden niet zomaar in het diepe gegooid. Overigens wordt door het
bestuur gedacht over het instellen van een soort Commissie van Advies waarin oud-bestuursleden zitting kunnen hebben. Deze
commissie leden kunnen dan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan de vereniging en als vraagbaak fungeren voor de
instromende bestuursleden, hun kennis en kunde kan dan hopelijk behouden blijven. Het idee is nog niet helemaal
uitgekristalliseerd maar het bestuur komt voor de ALV 2018 met voorstellen daartoe.
Het bestuur draagt als instromers aan de doe-kant twee kandidaten voor, vader en zoon Erik en Justin Dorresteyn, en ook hen
wil het bestuur vragen zich aan de vergadering voor te stellen.
Erik Dorresteyn is 56 jaar, getrouwd met Lida van der Velden, vader van Dennis en Justin en opa van Boas en van een tweede
kleinkind dat momenteel op komst is. Erik is 35 jaar lid en doet al jaren zijn werk als ijsmeester. Afgelopen zomer is Erik heel
druk geweest met de inrichting van de IJshal. Gevraagd door bestuur in de persoon van Jacob als vervanger van Martin, wil Erik
wil graag in het bestuur komen als de vergadering akkoord is.
Justin Dorresteyn is 27 jaar, woont in Loosdrecht en werkt bij Jachthaven 't Anker. Justin loopt al wat jaartjes mee bij de IJLP bij
de kaartverkoop en onderhoud van de baan tijdens ijsperiodes. In de afgelopen zomer heeft hij meegeholpen met de
verhuizingen van de materialen en bij de afbouw en inrichting van de IJshal waarbij hij vooral de elektra voor zijn rekening heeft
genomen. Ook Justin is bij Jacob op kantoor ontboden waar hij gevraagd is of hij interesse heeft om in het bestuur te komen en
deze vraag is positief beantwoord.
Dan is nu het ogenblijk gekomen om over de door het bestuur voorgestelde nieuwe bestuursleden en de herverkiezing van de
aftredende bestuursleden te beslissen.
Er zijn geen tegenkandidaten binnen gekomen zodat U bij acclamatie over de kandidaten kunt beslissen.
Met applaus gaat de ledenvergadering akkoord met de verkiezingen van Sabine, Tjamke, Martin, Robert jan, Erik en Justin.
De jonge garde heeft daarna nog een prachtige verrassing voor de oudere ijsmeesters: een supermooie rollator met toeter, licht,
een bord ijsmeester en banden voorzien van spikes zodat zij nog heel lang mee kunnen.
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11. Toelichting sponsorplannen
Graag wil het bestuur vicevoorzitter Len Veerman uitnodigen om ons mee te nemen naar de wondere wereld van sponsoring en
de stand van zaken na de open middag van 21 oktober en over gesprekken die Len met de gemeente heeft gevoerd over
voorstellen met betrekking tot de koopsom van de grond. Het woord is aan Len.
De benodigde fundering van de IJshal was een onvoorziene post waar de Club van steunpilaren voor is opgericht. De aanzet
hiervoor is gegeven door Corrie Zagt, Bart ten Herkel en Lacus Jan Groenhout. Leden van de Club van Steunpilaren doneren per
persoon € 500,00. Dank hiervoor!
Club van 100 is voor iedereen en hiervoor is zelfs vanavond alweer geld opgehaald.
Het doel is te komen op een bedrag van € 10.000,00 omdat er nog veel moet gebeuren in de IJshal, wij denken hierbij o.a. aan
de nutsvoorzieningen die nog moeten worden aangelegd, beveiligingsmaatregelen en een verlanglijstje van het klusteam. Als
tegenprestatie voor de Club van 100 is er tijdens een ijswinter een lekkere borrel en een tegeltje.
Wethouders de KLoet en Rijn waren tijdens de open dag aanwezig. Len is in gesprek met deze heren om de overdracht van de
grond soepel te laten verlopen en dat er misschien gebruik kan worden gemaakt van de driemaal een derde regeling.
Len roept ten slotte iedereen op om zich aan te melden als lid van de Club van honderd.
Peter Busch zal zorgen dat de Harley ook aanwezig zal zijn tijdens de bijeenkomst voor de Steunpilaren en de leden van de Club
van 100.
12. Verkiezing kascommissie
De kascommissie bestond het afgelopen verenigingsjaar uit de heren Steven Voorn, Peter Busch met als reserve lid Bart ten
Herkel.
Peter Busch blijft nog een jaar aan, Steven Voorn heeft de functie twee jaar vervuld en valt dus af, vanzelfsprekend schuift Bart
ten Herkel nu op en is er een nieuw lid van de kascommissie nodig.
Wie geeft zich daarvoor op anders wordt het bestuur gedwongen over te gaan tot het benoemen van een vrijwilliger. Spontaan
geeft Anton Blom zich op als reserve lid van deze commissie.
13. Koek en zopie
Door beëindiging van de tweejaarlijkse periode waarvoor een koek en zopie geldig is, zijn tien ontheffingen voor koek en zopie
beschikbaar gekomen, het bestuur roept geïnteresseerden graag op, u kunt zich melden bij de penningmeester. De
voorwaarden voor een ontheffing van een koek en zopie zijn bekend en staan op de site van IJLP.
Eén aanvulling op het koek en zopie beleid wil het bestuur nog wel maken wijs geworden door slechte ervaringen in het
verleden te weten een aspirant koek en zopie exploitant vraagt een ontheffing aan en deze wordt verleend, er volgt een
rekening en een ontheffing maar de rekening wordt niet betaald ondanks diverse aanmaningen. Het bestuur stelt voor om
indien 14 dagen na de factuur nog geen betaling heeft plaatsgevonden de verleende ontheffing weer in te trekken. Het bestuur
vertrouwt erop dat U deze aanvulling kunt billijken. Dat doet de vergadering met een applaus.
Lacus Jan Groenhout vraagt waarom de koek en zopie ontheffingen niet contant worden afgerekend. Sabine verteld dat het gaat
om het aanmelden en vervolgens niet betalen tot het seizoen voorbij is.
Peter Buschvraagt of er een overzicht is van beschikbare plekken? Sabine vraagt waar hij graag wil staan en vervolgens besteld
Peter direct besteld een koek en zopie plek voor de deur van zijn huis.
14. Rondvraag
Wie mag het bestuur noteren voor de rondvraag, voor dat punt wat nog niet aan de orde is geweest, voor het onderwerp dat
nog niet voldoende is uitgediept, omdat U nog wel iets bedenkt tijdens de rondvraag van anderen of gewoon omdat U Uw naam
de volgende keer in de notulen wilt zien:
• Meinie Jonkhart: Meinie woont op de Heulakker, zag bij de inrichting van de IJshal 3 man keihard werken, zij vraagt zich af
of de rest van het bestuur niet ook mee kon komen helpen. Jacob antwoordt dat het bestuur inderdaad groter is dan de
mannen die in de IJshal aan het klussen waren maar ieder heeft zijn taken en specialiteiten binnen het bestuur en niet
iedereen heeft de mogelijkheden. Meer hulp is altijd welkom, maar niemand kan verplicht worden.
• Meinie vindt dat de Harley nooit verkocht mag worden. Jacob herinnert haar aan een voorstel van hem hiertoe in het
verleden maar hij werd toen bijna gelyncht. Voorlopig zal de Harley zeker niet verkocht worden. Mocht het in de toekomst
toch noodzakelijk worden, dan zal gezorgd worden dat er een Stichting wordt opgericht die de motorfiets kan kopen en dat
deze Stichting zal berstaan uit leden van de IJsclub.
• Peter Busch: bevestigt het verhaal over de mogelijkheid de Harley in een stichting op te nemen en belooft hij zich hard te
maken voor behoud van de motorfiets.
• Verder vraagt Peter of het waar is dat Jacob in de loop van volgend jaar af gaat treden als voorzitter.
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Jacob antwoordt dat hij al eerder gezegd heeft dat zijn termijn afloopt in 2018, gelukkig is er is nu een vicevoorzitter die dan
zijn taken kan overnemen. Dus Jacob zal inderdaad terugtreden en hopelijk "niet met zijn voeten vooruit", maar hoe dan
wel, zal hij laten weten. Peter biedt hierbij aan om ervoor te zorgen dat Jacob bij Peter thuis een voorzitter-waardig afscheid
krijgt, waarvan acte!
Frans Jonkhart vertelt hoe hij een telefonische noodkreet ontving over de zeecontainer van de IJLP die leeggehaald moest
worden. Martijn van Henten, Ben en Jolanda werden door Frans gemobiliseerd maar aangekomen bij de container bleek het
om wel 190 palen te gaan. Dat was wat meer dan gedacht maar gelukkig is het allemaal gelukt. Verder heeft Frans nog een
paar rollen isolatiemateriaal liggen, die zijn voor de ijsclub en kunnen gebruikt worden voor de IJshal. Alle aanwezigen
bedanken Frans met een groot applaus.
Cor Lam neemt aan dat nieuwe bestuursleden (zoals de assistenten van Sabine en Tjamke) niet benoemd worden door het
bestuur maar dat hun aanstelling via de Algemene Ledenvergadering zal lopen. Jacob beaamt dit.

15. Verloting
Traditioneel is het voorlaatste punt op de agenda de verloting.
Frank de Jong en Moireen zijn weer op pad geweest en zij hebben bij de diverse bedrijven en winkeliers een mooie prijzenpot
weg kunnen halen, Frank en Moireen bedankt!
Frank heeft overigens aangekondigd dat hij met de werving van prijzen wil stoppen na dit een groot aantal jaren gedaan te
hebben eventuele belangstellenden voor deze job graag melden bij het bestuur. Spontaan bied Chantal Hendriks zich aan om dit
van Frank over te nemen. Applaus voor Chantal!
Terwijl de prijzen worden uitgestald noemt het bestuur de goede gevers:
Bonnema Watersport, Traiteurie Oud-Loosdrecht, Vrijheid Watersport, Vreeken Watersport, Interboat, Rosa's Cantina,
Restaurant Anderz, Restaurant In de Watertuin, Hotel-Café Restaurant Heineke,
Jachtservice Breukelen De Vechtstreek, Imkerij 't Schuurtje, Bestelbakker Mur, Jachthaven Scherpel, Zeilschool De Vuurtoren,
IJsboerderij van Herk, Andy’s Dierensuper, Zin in Stijl, Wijninspiratie, Jolanda's Haarmode, Slagerij Gerard de Nooij, Goed-Hart
Mode, Fred's Bloementeam, Bruna Loosdrecht, Joy’s Cadeaus en Woonaccessoires, Bakker Maas, De Bikeshop, Marjoleins
Bloemenboetiek, Kluswijs, Partyschip Opa de Ruyter, Restaurant De Otter.
Als nieuw bestuurslid wordt Justin gevraagd om de lootjes uit de pot te trekken, dat doet hij prima en alle leden gaan minimaal
met 1 mooie prijs naar huis.
Niels heeft nog een filmpje waar het fantastische luide geluid van de Harley Davidson op de horen is, helaas kan zijn laptop niet
versterkt worden maar beloofd wordt dat dit tijdens de open dag alsnog iedereen dit geluid kan komen bewonderen.
16. Sluiting
Beste mensen, de verloting was het voorlaatste punt van de agenda, ter afsluiting van deze ALV heeft uw voorzitter nog een
stichtelijk woord dat past bij deze tijd van het jaar.
Het afgelopen verenigingsjaar was intensief maar hartstikke leuk om mee te mogen maken en eraan te mogen meedoen,
eindelijk dat eigen honk na al die jaren, fantastisch! Zo tegen het einde van mijn bestuursperiode voel ik dat als een kroon op
mijn werk als voorzitter. Zoals ik eerder deze avond zei het gebouw is nog niet helemaal af maar met de gedreven mensen om
ons heen komt dat vast wel goed.
Het bestuur vertrouwt erop dat de grote linker teen van baancommissaris Heineke gelijk krijgt en dat wij elkaar op dat prachtige
natuurijs van de Loosdrechtse plassen kunnen begroeten deze winter.
Vanaf de bestuurstafel alvast de wens dat de Sint goed voor u mag rijden, u prettige en zinvolle Kerstdagen heeft en natuurlijk
de beste wensen voor een voorspoedig en gezond 2018, dank voor uw inbreng vanavond en wel thuis.
De voorzitter sluit de vergadering om 22.52 uur.

AANTEKENINGEN:
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