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DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN 8 MEI 2017
Op 8 mei 2017 heeft de Algemene Ledenvergadering (ALV) plaatsgevonden in het
Gildehuis. De opkomst was matig: ongeveer 50 leden. De belangrijkste zaken
worden hieronder kort vermeld, de complete notulen volgen later op de website.

UITREIKING DIVERSE BOKALEN EN SCHAATSSPELDJES
Een van de eerste zaken op de agenda was de uitreiking van de diverse bokalen.
Pupillen-bokaal:
Merijn Beusen
Leen Pfrommer-beker:
Thom Rooijackers
Thomas van der Aalst-beker:
Sophie van Oosterhout
TAR 2000-beker:
Petra Andriessen
Frans Verbiezen-beker:
Ard Kuijpers
Marathon-beker:
Marie-Jeanne van Wonderen
Gouden schaatsspeld:
Tim Kemperman
Zilveren schaatsspeld:
Victor van Oosterhout

Wijzigingen in het bestuur
Ad den Otter is als bestuurslid Technisch zaken opgevolgd door Ard Kuijpers en zijn
portefeuille heet voortaan ‘Technisch beleid en jeugdzaken’.
Als vicevoorzitter is Ad opgevolgd door Marianne Vincken.
Paula van der Kaay, Marianne Vincken en Nico Broers zijn herbenoemd.

Vaststelling begroting en contributie met wijziging van de
contributiestructuur
De ledenvergadering heeft met overgrote meerderheid ingestemd met de
voorgestelde begroting voor het verenigingsjaar 2017-2018 en met de voorgestelde
contributie. Belangrijk gegeven hierbij is dat het baanrooster komend seizoen
hetzelfde zal blijven als afgelopen.
Bij de presentatie van de voorstellen heeft penningmeester Herman van Rijn de
nieuwe opbouw van de contributie toegelicht en vervolgens de bedragen
gepresenteerd. De nieuwe opbouw sluit beter aan op de ontwikkeling van IJCE tot
een vereniging die 12 maanden per jaar (trainings)activiteiten aanbiedt, waarbij de
leden kunnen kiezen uit de activiteiten die aangeboden worden. Zo zijn er inmiddels
leden die niet kiezen voor het langebaanschaatsen, maar wel voor skeeleren en/of
voor shorttrack.
Ongeacht het gekozen pakket is iedereen wel lid van de vereniging en dus is
gekozen voor een basiscontributie te vermeerderen met een bedrag dat behoort bij
de gekozen activiteit. De leden die meedoen aan een training bij
langebaanschaatsen (met uitzondering van de leden t/m 18 jaar) betalen bovendien
een trainingsbijdrage.
Met name voor het skeeleren en het shorttrack zijn hieronder slechts indicatieve
bedragen genoemd. De definitieve bedragen hangen te veel af van het definitieve
aantal deelnemers om nu al definitieve bedragen te noemen.
Bovendien gaan we in de toekomst met aanzienlijk minder leeftijdscategorieën
werken. Hieronder tref je de diverse bedragen aan.
 Basiscontributie t/m 12 jaar:
€ 32, Basiscontributie 13-18 jaar, studenten t/m 27 jaar en 75-plussers: € 47,50
 Basiscontributie 19 t/m 75 jaar:
€ 63, Langebaanschaatsen t/m 12 jaar:
 Langebaanschaatsen 13-18 jaar, etc.
 Langebaanschaatsen zonder training 19 t/m 75 jaar:

€ 47,€ 70,€ 93,-

 Trainingsbijdrage langebaanschaatsen t/m 18 jaar:
 Trainingsbijdrage langebaanschaatsen vanaf 19 jaar:

geen
€ 50,-

Op de website staat (of komt zo snel mogelijk te staan) ook het complete overzicht
van de nieuwe contributiebedragen.
Voorts is besloten dat de inning van de contributie in gedeelten plaatsvindt. De
basiscontributie wordt in mei/juni geïnd. De voor een activiteit verschuldigde
contributie wordt bij aanvang van die activiteit geïnd.

Baanrooster
Het bestuur heeft op de vergadering een voorstel gedaan om op zaterdagmorgen
een extra schaatsmogelijkheid te bieden tegelijk met het publieksuur dat om
10.00uur start. Hiervoor zou de contributie voor de activiteit langebaan schaatsen
met ongeveer € 7,50 omhoog moeten. Aan de kassa zouden deze leden € 2,korting krijgen. Een zeer grote meerderheid van de vergadering was het hier niet
mee eens. Dit gaat dus niet door.
Dank
De voorzitter heeft Ad den Otter bedankt voor zijn inzet voor de club in de afgelopen
jaren als vicevoorzitter en bestuurslid Technische zaken en voor zijn bereidheid een
aantal taken uit te blijven voeren. Ook waren er woorden
van dank voor Michel Koolen, de tussentijds afgetreden
penningmeester, en voor Jen Adams en Frankie van
Iersel voor onder meer inzet als trainer bij IJCE
gedurende 25 jaar en 37 jaar.

Nico Broers, secretaris

CLUBKAS SPEKKEN
Vorig jaar hebben we met een aantal IJCE’ers als vrijwilliger geholpen bij de
Marathon in Eindhoven. Ook dit jaar doet de organisatie weer een beroep op ons.
Hoe meer vrijwilligers meehelpen, hoe meer vergoeding we als IJCE daarvoor
krijgen. Uit eigen ervaring weet ik dat het dankbaar werk is. Daarnaast is het
gezellig om met een aantal clubleden daar actief te zijn en de leden die meedoen te
ondersteunen. Wie wil op 7 of 8 oktober meehelpen? Meld je door een mail te
sturen aan publicrelations@ijce.nl.
Marianne Vincken
KIJK ALTIJD OP DE WEBSITE VOOR HET ACTUELE JAARPROGRAMMA!
Kopij voor de volgende nieuwsbrief graag voor 15 juni sturen naar nieuwsbrief@ijce.nl

Wanneer je de nieuwsbrief in het vervolg niet meer wilt ontvangen klik dan hier: AFMELDEN

