Notulen Algemene Ledenvergadering SVS Schaatsen & Skeeleren, zondag 19 november 2017
Aanvang: 11.00 uur
1. Opening
Aanwezig: 13 leden/bestuursleden
Nadat Corrie van Rens een schaal met zorgvuldig gesmeerde broodjes op tafel geplaatst heeft, heet
voorzitter Henk Pouwels alle aanwezigen welkom en opent de vergadering met de mededeling dat de
jaarvergadering op een zondagochtend een experiment is. Chris Cornelissen, normaliter een van de
leden die op de vroege zondagochtend actief is op de ijsbaan te Grefrath, kan een lichte teleurstelling
over het ontbreken van “echte Duitse broodjes” niet verbergen en deelt dat de leden die deze ochtend
wel in Duitsland geweest zijn mede.
De voorzitter merkt op dat het aantal aanwezige leden ten opzichte van het vorige jaar gekrompen is
van 14 naar 13 en spreekt de hoop uit dat dit aantal in de toekomst niet verder zal afnemen.
2. Vaststelling notulen Algemene Ledenvergadering 2016
De notulen m.b.t. de Algemene Ledenvergadering 2016 worden goedgekeurd en vastgesteld.
3. Terugblik op het afgelopen schaats-/skeelerseizoen
Eindelijk hebben we weer eens natuurijs gehad. Zoals de fotopresentatie weergeeft hebben velen
plezier gehad op de ijsbaan te Stevensbeek.
(Skeeler-)activiteiten:
* 100/150 ronden van Stevensbeek
* PR-wedstrijden
* Verenigingscompetitie
* Diploma-skeeleren
* Skeeler Prestatie Tour
* Bertus Braam-triatlon. Deze triatlon werd in het najaar gehouden. In 2018 zal deze weer in het
voorjaar worden georganiseerd, en wel op zaterdag 14 april.
* Sjors Sportief. Er waren 70 aanmeldingen. Er zijn weer enthousiaste reacties ontvangen.
* Skeelertocht naar Kevelaer. Deze is twee keer gehouden. De eerste keer was het aantal deelnemers
(waarschijnlijk vanwege matige weersomstandigheden) minder dan gehoopt, vandaar een tweede
tocht. Beide tochten zijn goed verlopen. Wim Linders zou deze tocht in de toekomst graag op de
planningkalender zien.
* Skeelertocht Groningen – Maastricht (412 km). Wim, Anton, Robert en Erik hebben deze
monstertocht volbracht. De voorzitter spreekt van een zeer knappe prestatie. Wim Cornelissen
spreekt zijn waardering uit voor de perfect georganiseerde pauze te Stevensbeek tijdens deze
tocht.
* Mudrun
* Koningsdag, met o.a . een “Elfstedentocht”. Het was gezellig en druk.

4. Realisatie slijpen toplaag skeelerbaan
Wim Linders geeft een korte toelichting bij vertoonde foto’s van het slijpen. De baan is uiteindelijk
twee keer geslepen. Het resultaat na de eerste keer bleek niet goed genoeg. De reacties van de
skeeleraars na het slijpen zijn positief. Martien Weerts heeft de indruk dat de baan sneller is geworden.
Hij baseert zich hierbij op de gerealiseerde tijden tijdens de laatste triatlon. Een van de aanwezigen
vraagt zich af of de algen weer terug zullen komen op de baan. De algemene opvatting is dat dat
waarschijnlijk wel het geval zal zijn, maar de termijn waarop weet niemand.
De financiering van de gemaakte kosten, afgerond € 20.000,-, is geheel dekkend. Met name van de
Rabobank (€ 4000,-) en Metameer zijn substantiële bijdragen ontvangen. Inmiddels zijn 148 certificaten
(met een totale waarde van € 3700,-) verkocht ter medefinanciering van de gemaakte slijpkosten.
5. Realisatie nieuwe website
Iedereen is blij met de nieuwe website, waaraan een “nieuwsbrief” is gekoppeld. Met dank aan Marc
van Kleef.
6. Financieel jaarverslag en verkiezing nieuw lid kascontrolecommissie
Het financieel jaarverslag, zorgvuldig en overzichtelijk opgesteld door penningmeester Martien Weerts,
is eerder goedgekeurd door de kascontrolecommissie (bestaande uit Jos Peters en Robert Peters) en
hiermee is het bestuur gedechargeerd. Het boekjaar (juli 2016 - juni 2017) is een toonbeeld van
verantwoord financieel beleid. Martien geeft een korte toelichting.
- De inkomsten uit advertenties zijn gekrompen ten opzichte van het vorige boekjaar omdat we geen
clubblad meer hebben.
- Wim Cornelissen merkt op dat ook de inkomsten uit “verhuur accommodatie/clinics” zijn afgenomen.
Voorzitter Henk geeft als verklaring dat er in tegenstelling tot het voorgaande boekjaar camping
Buuteland uit Sint Anthonis geen gebruik meer heeft gemaakt van een clinic.
- De voorzitter geeft aan dat we moeten proberen nieuwe sponsors te vinden . Een aantal sponsors is
gestopt met een jaarlijkse gift, o.a. de Rabobank (€ 450,-). Zelfwerkzaamheid door de verenigingsleden
is belangrijk om de kosten te drukken.
- Er is een positief saldo ter grootte van € 124,-.
- Jos Peters is aftredend lid van de kascontrolecommissie. Als nieuw lid van deze commissie wordt
unaniem Ger Jans gekozen.
7. Vaststelling begroting en contributie 2017 - 2018
De begroting voor het seizoen 2017 - 2018 wijkt weinig af van de cijfers over het afgelopen seizoen.
Martien geeft aan dat in de begroting niets vermeld is m.b.t. de waardecertificaten voor de skeelerbaan
omdat de inkomsten die hiermee verband houden worden doorgesluisd naar “SVS Voetbal “. De
voorzitter vraagt of de aanwezigen akkoord gaan met de begroting, concludeert dat dat inderdaad zo is
en deelt vervolgens mede dat de begroting daarmee is aanvaard. De voorzitter geeft aan dat er
momenteel zo’n 120 leden zijn en Martien voegt toe dat een contributieverhoging niet aan de orde is.
8. Speer-/aandachtspunten seizoen 2017 - 2018
- Meer aandacht voor de wedstrijdgroep. Wim Cornelissen vraagt te overwegen de training van de
volwassenen te combineren met de wedstrijdgroep. Dit i.v.m. de opkomst van beide groepen. Na enige
discussie geeft de voorzitter aan dit te bespreken in de Technische Commissie met de trainers.
- Een van de aanwezigen geeft aan dat op de donderdagavond de trainingsopzet bij de volwassenen
onduidelijk is. Iemand moet de leiding nemen, anders gebeurt er te weinig. Marc merkt op dat er

kaartjes met trainingsoefeningen zijn (volgens Henk afkomstig van Gerda) en dat je daarmee kunt
werken zonder een trainer. Voor het komend seizoen gaan we op zoek naar iemand die de leiding
neemt.
- Mudrun, staat dit jaar op de planning voor zaterdag 23 juni.
- Bijbestellen kleding, we gaan bekijken of we in overleg met Forte kleding bij gaan bestellen.
9. Bestuursverkiezing
- Henk Pouwels en Jan van Loon zijn beiden aftredend en herkiesbaar. Zij worden allebei unaniem
herkozen.
- Er was een vacature in het bestuur. Het bestuur heeft Marc van Kleef voorgedragen als nieuw
bestuurslid. Marc wordt unaniem als bestuurslid gekozen.
10. Rondvraag + Mededelingen
- Robert vraagt of duidelijk is wanneer er een skeelerbaan in Heumen gerealiseerd zal zijn omdat
daarmee het ledenaantal van onze vereniging waarschijnlijk zal afnemen. De algemene opvatting is dat
er nog veel moet gebeuren alvorens Heumen een concurrerende skeelerbaan zal hebben.
- Tonny Jans merkt op dat door een duidelijke vermelding van SVS op de website van de Nijmeegse
Schaats Vereniging de belangstelling voor SVS kan worden vergroot.
- Omdat we geen clubblad meer hebben zijn de inkomsten uit reclameadvertenties gekrompen. Marc
geeft aan dat dit ondervangen kan worden door reclameadvertenties te koppelen aan onze digitale
“nieuwsbrief”.
- Henk meldt dat SVS er een vierde tak bij heeft gekregen: Rugby. Er zijn nu ongeveer 35 rugbyers die
trainen op woensdagavond. Zij spelen nog geen competitie.
11. Sluiting
De vergadering wordt na ongeveer anderhalf uur afgesloten. Terwijl op het grote scherm nog foto’s te
zien zijn van de diverse activiteiten in het afgelopen jaar, dankt de voorzitter iedereen voor zijn/haar
inbreng en aanwezigheid. Daarna worden de aanwezigen getrakteerd op erwtensoep en roggebrood
met spek.

