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Verslag  algemene ledenvergadering STC De Preamkeskouwers   
welke werd gehouden op 28 mei 2019 om 19.30 uur in Cafetaria “De Balk” te Balk. 
 
Aanwezig: 
de leden volgens presentielijst:  
Anne Brouwer, Jappie van Dijk, Syco Fennema, Bernardus Gijzen, Frank Atsma, Harry Werkman, Symen Hendriks, 
Bert Dijkstra, Jelle Jan de Jong, Griet Atsma, Lia Haijtema, Dies van der Meer, Rinnie van der Pal, Yme Jansen, 
Clasien Andela, Siemen Albada, Agnes Heida. 
 
Het bestuur:  
Bob Hille (interim-voorzitter), Geertje Huitema, Douwe Feenstra en Lourens Bijlsma. 
 
Met kennisgeving afwezig: 
Geert van der Berg, Durk Agricola. 
 
Van de overige leden geen melding/bericht ontvangen.  

 
      

1. Opening 
Bob opent om 19.30 uur de vergadering en heet iedereen welkom met de volgende woorden: 
Beste dames en heren, goedenavond. 
Fijn dat U naar Balk bent gekomen om onze vergadering bij te wonen. 
De laatste jaren staan de sportverenigingen onder druk. De sport deelname is sterk gegroeid, bijvoorbeeld het aantal 
mensen die naar de sportschool gaan, maar door de individualisatie van de mens loopt het lidmaatschap van 
verenigingen gestaagd terug. Met andere woorden, het marktaandeel van de traditionele sportverenigingen neemt af. 
Ook zien we dat de eisen en verwachtingen aan het adres van de verenigingen stelselmatig worden opgeschroefd. 
Binnen de besturen neemt de vergrijzing toe. Volgens NOC / NSF is de gemiddelde leeftijd van de bestuurders boven 
de 55 jaar en zijn er overal vacatures. 
Ondersteuning programma’s voor verenigingen pleiten voor fusies of intensieve samenwerking tussen verenigingen. 
Ook onze vereniging heeft te kampen met de maatschappelijke veranderingen. Maar ik hoop dat we vanavond met z’n 
allen in staat zijn om er voor te zorgen dat de Preamkeskouwers niet door het ijs zakken. 

Hierbij open ik de vergadering. 
 
2. Mededelingen bestuur 
Er zijn geen verdere mededelingen, geen aanvullingen op de agenda en de agenda wordt onveranderd 
aangehouden. 
 
3. Ingekomen stukken 
Er zijn geen ingekomen stukken. 
 
4. Notulen jaarvergadering 2018 
Het verslag van de ALV is eerder per mail verzonden en wordt via de beamer getoond. Het verslag 
wordt onveranderd vastgesteld en goedgekeurd. 
 
5. Jaarverslag seizoen 2018-2019 inclusief jaarverslag activiteitencommissie 
Het jaarverslag is eerder per mail verzonden en wordt via de beamer getoond. Het verslag wordt 
onveranderd vastgesteld en goedgekeurd. 
 
6. Financieel verslag seizoen 2018-2019 
Het financieel verslag van 1-5-2018 t/m 30-4-2019 wordt aan iedereen uitgedeeld en uitgelegd door 
Douwe Feenstra. 
 
Uitleg over enkele punten van de begroting: 
De begroting is gebaseerd op 50 leden, waarvan 
44 leden met een trainingszegel, 
13 leden loop-/conditietraining, 
3 leden skeelertraining. 
Syco stelde de vraag wat de code 4410 bij wedstrijdkosten op de winst- en verliesrekening betekent: 
dit zijn de kosten voor de EHBO. 
De code 4060 (trainers extern) bij uitgaven seizoen 2019-2020 zijn trainers van De IJsster. 
Het bedrag van € 695,71 van de Poiesz-Jeugd sponsoractie blijft bestemd voor de jeugd. 
Het bedrag van € 995,25 blijft gereserveerd voor het Gabe de Vries Super Sprinttoernooi. 
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Dit boekjaar 2018-2019 wordt met een positief saldo van € 278,81 afgesloten. 
 
De financiële overzichten en de begroting voor het volgende seizoen worden goedgekeurd. 
In het vervolg zullen naast de begroting voor het nieuwe seizoen ook het boekjaar van het afgelopen 
seizoen naast elkaar worden getoond. Voor contributies zie bij punt 8. 
 
7. Verslag kascommissie 
De kascontrole is uitgevoerd door Durk Agricola en Yme Jansen. Er waren geen opmerkingen, alles 
was goed verzorgd. De complimenten van de kascontroleurs en er wordt decharge verleend aan de 
penningmeester/het bestuur. 
Voor het seizoen 2019-2020 zal de kascontrole uitgevoerd worden door Yme Jansen en Lia Haijtema 
met reserve Jelle Jan de Jong. 
 
8. Contributie seizoen 2019-2020 
Voor het volgend seizoen wordt de basiscontributie niet verhoogd (blijft € 42,--). 
 
De tarieven voor trainingen (22 trainingen) voor seizoen 2019-2020 zijn als volgt: 
Pupillen A t/m E (8-12 jaar):  € 82,--; KNSB waardepakket: € 6,-- 
Junioren C (13-14 jaar):  € 97,--; KNSB waardepakket: € 6,-- 
Junioren B (15-16 jaar):  € 97,--; KNSB waardepakket: € 6,-- 
Junioren A (17-18 jaar):  € 106,50; KNSB waardepakket: € 8,50 
Neo senioren (19-22 jaar):  € 132,50; KNSB waardepakket: € 8,50 
Senioren (vanaf 23 jaar):  € 132,50 (excl. toeslag trainersvergoeding)  
Marathon uur:  € 135,--; 
 
waardepakket KNSB: € 8,50 (alle leden) 
Afdracht KNSB: € 10,--/ zegelhouder 
Gewest Friesland: € 10,--/zegelhouder 
Zomer- /wintertraining (conditie): € 70,- 
Skeeleren: € 36,- 
Toegangspas Thialf  € 5,- 
Duplicaatpas Thialf € 5,--; 
Over de passen bij Thialf het volgende: 
Als een pas niet werkt, dan het personeel van Thialf vragen voor herstel (niet meer via BCT). Een 
aangebracht gaatje is de oorzaak dat een pas niet werkt; aanschaf van een nieuwe pas noodzakelijk.  
 

9. Trainingen seizoen 2019-2020 en vooruitblik 
De zomertraining is gestart op 6 mei 2019. 
De skeelertraining is gestart op 18 mei 2019. 
Wintertraining Thialf start op: zaterdag 14 september, zondag 15 september en donderdag 19 september. 
 
De trainingen op winterijs zijn gebaseerd op 22x schaatsen. 
Uitval:  
23-29 december 2019:   NK wedstrijd 
6 jan. – 12 jan. 2020:   EK 
20 jan. – 26 jan. 2020:  NK wedstrijden  
28 febr. 2020:   Viking race 
7 maart 2020:     ISU World Cup finals 
 
10. Pauze  
Er wordt een korte pauze ingelast. 
 
11. Bestuurszaken, aftredende bestuursleden  
Geertje Huitema is aftredend en niet herkiesbaar. Van het bestuur ontvangt Geertje een attentie (beeldje). 
Lourens Bijlsma is aftredend en stelt zich herkiesbaar. Er zijn geen bezwaren en Lourens voegt nog een 
periode toe voor het bestuur. 
 

12. Bestuurszaken, naar aanleiding van het ronde tafelgesprek d.d. 30 april 2019  
Uit het ronde tafelgesprek kwam naar voren dat wij als niet uit zijn op fusie. Het gaat vooral om het 
koesteren van die dingen die nu goed gaan. 
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Het bestuur is nog steeds niet voltallig (moet minimaal bestaan uit 5 bestuursleden) en heeft gebrainstormd 
over het ronde tafelgesprek.  
De taken van het huidige bestuur zijn als volgt: 
Bob Hille: interim voorzitter/deels secretaris; 
Douwe Feenstra: penningmeester/webbeheer/deels secretariële zaken; 
Lourens Bijlsma: tijdelijk deels secretariële zaken (o.a. verslaglegging). 
Alleen nog maar de lopende zaken worden behandeld m.u.v. het langere termijnplan. 
Andere activiteiten worden bevroren. 
Wij hebben nu 1 jaar de tijd om tot een volledig bestuur te komen. 
Wil de club toekomst houden, dan zullen wij toch moeten komen naar 5 dagelijkse bestuursleden. 
Er wordt nu 5 minuten tijd gegeven om na te denken hoe het bestuur aangevuld moet worden. 
Na 5 minuten pauze is het volgende naar voren gekomen: 
Als aanvulling op de 3 dagelijkse bestuursleden wordt een aantal commissies samengesteld, te weten: 
 
Commissie trainingen: 
door Jappie van dijk en Bernardus Gijzen 

• Trainingen 

• Jeugdschaatsen 
 
Commissie Wedstrijdondersteuning: 
door Jelle Jan de Jong 

• vertegenwoordiging namens onze club naar de Baan Commissie Thialf 
 
Commissie Mountainbiketocht (onderdeel van commissie Evenementen – apart georganiseerd): 
door Jappie  van Dijk 
 
Commissie Evementen/Activiteitencommissie: 
door Agnes Winia, Agatha Agricola, Rint Douma en Geertje Huitema 
 
Commissie Sponsoring/Relatiebeheer/Container: 
door Dies van der Meer (contactpersoon), Yme Jansen en Rinnie van der Pal. 
 
Secretaris: 
Lourens heeft deze functie tijdelijk op zich genomen (met handopsteken aangenomen). 
Presentatie wordt opgestuurd naar Sicco Fennema. Sicco zal iemand benaderen voor deze functie. 
 
2e penningmeester: 
Vacant; Geertje zal Rint Douma vragen voor deze functie. 
 
Commissie Kleding: 
Wordt al door Annie Sierdsma gedaan. 
 

 

13. Wat verder ter tafel komt 
Container: 
Er wordt een nieuwe container aangeschaft.     
 
14. Rondvraag 
- Sicco Fennema: Moeten de statuten gewijzigd worden? Antw.: nu niet nodig. Dan naast de statuten 
zullen een reglement en een werkbrief worden gemaakt van de activiteiten van de commissies. In de 
volgende ALV zal hier een akkoord op worden geven. 
- Jelle Jan de Jong: betreft: hoe levensvatbaar is onze vereniging?: 
Hoe kunnen wij onze vereniging nieuw leven inblazen? Zijn voorstel (om over na te denken): leden 
van de club tot 14 jaar geen contributie laten betalen en niet laten betalen voor trainingszegel.  
Dit werkt nu wel bij STD. 
Reactie Bob: dit is bekend bij het bestuur. Het kwartetschaatsen in de regio is door Bob en Geertje 
bekend gemaakt (14 kinderen op het ijs gekregen), maar het probleem is om de kinderen “vast te 
houden” (het aanbod van de jeugd tegenwoordig is zo graat dat ze gaan shoppen). Er is meer 
geïnvesteerd in het jeugdschaatsen, maar het wil maar niet lukken om kinderen te binden aan de club. 
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Een alternatief zou zijn om nieuwe leden (+ jonge ouders enthousiast maken) namens onze club te 
laten skeeleren, bijvoorbeeld op een gedeelte van het parkeerterrein bij jachthaven Lutsmond te Balk. 
Verder nadenken over het nieuwe voorstel voor de jeugd. 
 
15. Sluiting 
Bob sluit de vergadering, bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en wenst iedereen alvast wel 
thuis. Na afloop is er nog een informeel samenzijn. 
 


