Notulen algemene ledenvergadering maandag 28 november 2016
19.45 uur:
1. Opening
Afmelding: Gera Jans-Rat uit Oploo
Aanwezig: 14 leden/bestuursleden
De voorzitter (Henk Pouwels) heet alle aanwezigen van harte welkom en spreekt de hoop uit
dat het heersende weer, met lichte tot zelfs matige vorst, de voorbode moge zijn van een
mooi schaatsseizoen.
2. Vaststelling notulen Algemene Ledenvergadering 2015
Behoudens de constatering dat de naam van een van de grasmaaiende leden niet Eric Peters
maar Robert Peters moet zijn, zijn er geen vragen of opmerkingen over de notulen 2015.
3. Toelichting lidmaatschap KNSB en “Skeeler Vrienden Stevensbeek”
De vereniging is lid geworden van de KNSB. Een belangrijk argument voor dit lidmaatschap is
volgens de voorzitter van verzekeringstechnische aard, en dan met name de ruggesteun die
de KNSB kan geven bij aansprakelijkheidstelling.
Martien Weerts ligt de vorming van “Skeeler Vrienden Stevensbeek” toe. De afname van
het ledenaantal bij de skeeleraars, voornamelijk bij de jeugd, baart zorgen. Jeugd uit de
buurt van Stevensbeek blijft minder verbonden aan de club, o.a. vanwege studie elders in het
land.
4.

Jaarverslag activiteiten, de highlights:
IJsperiode : van beschaatsbaar natuurijs was in Nederland helaas geen sprake.
Skeelerbaanactiviteiten :
* 100 / 150 ronden van Stevensbeek
* PR-wedstrijden
* Skeeler Prestatie Tocht (SPT). Wat eerder in het seizoen plannen? Voor de zomer?
* Bertus Braam-triatlon. Er was een goede opkomst. Het is duidelijk gebleken dat een korter
fietsparcours beter te controleren is.
* Sjors Sportief. Het idee is om degenen die eerder hebben meegedaan onderaan de
deelnemerslijst te plaatsen en een financiële bijdrage te vragen. Voor nieuwelingen blijft het
gratis.
* Trainingsdag voor de wedstrijdgroep aan het begin en het eind van het skeelerseizoen.
* Technische commissie: Jan van Loon is positief over de groep.

Overige sportieve activiteiten:
* Er zijn enkele skeelertochten gereden, o.a. te Beneden Leeuwen en de rit naar Kevelaer.
* Enkele SVS-skeeleraars willen in 2017 gedurende twee dagen de afstand van Groningen
naar Maastricht (406 kilometer) afleggen.
* De Mudrun was een succes.
5. Baanonderhoud:
De baan ligt er netjes bij. Gras maaien gebeurt door Robert Peters en Wim Cornelissen.
Onder leiding van Wim Linders is weer het nodige snoeiwerk verricht.
Er is een miniem stukje van de baan geslepen om te zien of slijpen van de gehele baan zin
heeft. Is slijpen van de toplaag echt nodig? Wim Linders geeft uitleg. Mike Weerts geeft aan
dat het geslepen stukje duidelijk gladder is. Het slijpen van de gehele baan kost zo’n € 20.000
hetgeen een grote investering is. Volgens Wim Linders heeft men in Heumen al geruime tijd
plannen voor het realiseren van een baan, maar het is maar de vraag of dat ook
daadwerkelijk gaat gebeuren. Twee skeelerbanen, niet erg ver van elkaar gelegen, moet je
niet willen. Daarvoor is het aantal skeeleraars in de regio te gering. De aanwezige
leden/bestuursleden zijn van mening dat het verval van de baan in Stevensbeek snel gaat
indien er niets wordt ondernomen en we gaan akkoord met het slijpen van de baan. (2017)
Voorzitter Henk Pouwels geeft aan dat er contact is met een Belgisch bedrijf en dat het
slijpen het best kan gebeuren rond de zomervakantie. Droog weer is noodzakelijk.
Hoe krijgen we 20.000 Euro bij elkaar? :
* School (Metameer) bijdrage vragen
* Bijdrage door “SVS Groot”
* Eigen bijdrage door “SVS Skeeleren/Schaatsen”
* Sponsoractie/certificaten
6. Skeelermateriaal:
Voor een schappelijk bedrag is er skeelermateriaal (skeelers, helmen, etc.) overgenomen
van SCOSS (Oss). Martien Weerts en Henk Pouwels selecteren het materiaal uit. Voor Sjors
Sportief en clinics is het merendeel goed te gebruiken.
7. Financieel jaarverslag:
Martien Weerts licht de door de kascontrolecommissie (bestaande uit Tonny Jans en Jos
Peters) goedgekeurde financiële cijfers toe. Er zijn geen gekke uitgaven gedaan. Er is een
positief saldo van € 448,-.
De vrijwillige bijdragen met betrekking tot Sjors Sportief zijn belangrijk, evenals de
sponsorbijdragen.
Martien Weerts stelt namens het bestuur voor de contributie gelijk te houden. De wens
bestaat om de bijdrage voor de zomertraining met € 5,- te verhogen tot € 25,-. De
voorstellen worden aangenomen.

Tonny Jans is niet herkiesbaar als lid van de kascontrolecommissie. Robert Peters neemt zijn
plaats in.
8. Plannen seizoen 2017:
+ Slijpen toplaag skeelerbaan
+ Koersplan-aanbevelingen realiseren
+ Nieuwe website en een nieuwsbrief, gekoppeld aan de website, in gebruik nemen.
9. Bestuursverkiezing:
Er hebben zich geen nieuwe kandidaat-bestuursleden gemeld.
Aftredend en herkiesbaar: Martien Weerts. Martien wordt unaniem herkozen.
10. Rondvraag:
* Tonny Jans : Hoe staat het met de website? Voorzitter: De website is gereed. Nu moet er
alleen nog omzetting plaatsvinden en moet de zaak draaiende gehouden gaan worden.
* Martien Weerts: Gaan we weer meedoen aan de Rabo-clubactie? Voorzitter: Ja, dat is de
bedoeling!
* Henk Pouwels: Er is een vraag binnengekomen met betrekking tot “Kwizzut St.Anthonis”.
Kunnen wij op de uitslagavond (14 januari 2017) hulpkrachten leveren ten behoeve van de
bardienst? Conclusie: Neen, er zijn geen mensen beschikbaar.
* Een van de aanwezigen vraagt of het mogelijk is om een webcam bij de skeelerbaan te
plaatsen zodat de leden thuis kunnen zien hoe de weersomstandigheden bij de baan zijn.
Leden blijven volgens hem onnodig weg bij trainingen omdat zij veronderstellen dat de
skeelerbaan nat is terwijl dat in werkelijkheid niet zo is. Jos Peters merkt op dat
“buienradar” toch uitsluitsel kan geven, maar Anton Verschuren vindt dat “buienradar” er
te vaak naast zit.
21.00 uur: Pauze
21.15 uur: Presentatie door Meike van den Heuvel over blessurepreventie.
Meike die werkzaam is bij Korsten Fysiotherapie te Sint -Anthonis laat o.a. de volgende
items de revue passeren: risicofactoren, overbelasting en basis-trainingsprincipes.
Belangrijke conclusie: intervaltraining is van groot belang bij het voorkomen van blessures
en heeft een duidelijk prestatie verhogend effect.
Als dank voor haar presentatie overhandigt de voorzitter aan Meike van den Heuvel een
mooie bos bloemen.
21.45 uur: Sluiting

