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Verslag  algemene ledenvergadering STC De Preamkeskouwers   
welke werd gehouden op 17 mei 2017 om 19.30 uur in De Treemter te Balk. 
 
Aanwezig: 
de leden volgens presentielijst:  
Jeen Wijnja, Symen Hendriks, Yme Jansen, Frank Atsma, Griet Atsma, Agatha Agricola, Bob Hille, Bernardus Gijzen, 
Jappie van Dijk, Anne Brouwer, Harry Werkman, Feikje Glashouwer. 
 
Het bestuur:  
Syco Fennema (voorzitter), Annie Sierdsma, Geertje Huitema, Douwe Feenstra en Lourens Bijlsma. 
 
Met kennisgeving afwezig: 
Siemen Albada, Geert van der Berg, Lia Haijtema, Bennie Leenstra. 
 
Van de overige leden geen melding/bericht ontvangen.  

 
      

1. Opening 
Syco opent de vergadering en heet iedereen welkom. 
 
2. Mededelingen bestuur 

Als wij eventueel vanavond besluiten zouden moeten nemen, dan kan dat niet vanwege de geringe 
opkomst.  Niet iedereen heeft per mail de agenda, het jaarverslag en het verslag van de ALV (algemene 
ledenvergadering) ontvangen. Er wordt nagegaan hoe dit kan. 
Er is geen lezing o.d. na de pauze.  
Er zijn geen aanvullingen op de agenda. 
 
3. Ingekomen stukken 
Er zijn geen ingekomen stukken. 
 
4. Notulen jaarvergadering 2016 

Het verslag van de ALV wordt onveranderd vastgesteld en goedgekeurd. 
 
5. Jaarverslag seizoen 2016-2017 inclusief jaarverslag activiteitencommissie 
Opmerking op dit verslag  van het jaarverslag: 
Op blz. 2 bij “toernooien en wedstrijden”: “IJsster” moet zijn “IJsleeuwen”. Verder geen opmerkingen. 
 
6. Financieel verslag seizoen 2016-2017 
Het financieel verslag van 1-5-2016 t/m 30-4-2017 wordt aan iedereen uitgedeeld en uitgelegd door 
Syco Fennema. 
Dit boekjaar is met een negatief saldo van € 872,26 afgesloten. Ook het negatieve resultaat van de 
loop-/conditietraining van € 752,18 is een punt van aandacht. Het voorstel is om de vergoeding van 
50% op de MTB huur te schrappen en de focus te leggen op het werven van nieuwe leden. 
Het bedrag van de Poiesz-sponsoractie ( € 816,--) zal worden gebruikt voor de jeugd voor o.a. korting 
op de contributie, activiteiten en/of wedstrijden. Rabo Ledenactie (€ 75,--) en Kruidhof Fysio (€ 80,--). 
Kraanbedrijf Sierdsma en Poortema&Roosmalen hebben aangegeven te stoppen met sponsoring. Als 
club bedanken wij beide bedrijven voor hun jarenlange steun.  
Meevallers waren er ook nu weer: de bijdragen van de mountainbiketocht en het gelijkblijven van de 
kosten voor het skeeleren. Een grote zorg is dat er minder aanwas is voor de jeugdleden. 
Het bedrag van € 995,25 van het Gabe de Vries Sprinttoernooi blijft gereserveerd voor de 
organiserende clubs. 
In eerste instantie zou € 10,--/zegelhouder in rekening worden gebracht voor het Gewest Fryslân, 
maar na kritiek van de verenigingen heeft het Gewest besloten om voor seizoen 2016-2017 een 
bijdragen van € 5,-- te hanteren. Het teveel geïncasseerde bedrag zal worden verrekend met het 
volgend seizoen.  
 
7. Verslag kascommissie 
De kascontrole is uitgevoerd door Agnes en Feikje. De complimenten van de kascontroleurs en er 
wordt decharge verleend aan de penningmeester/het bestuur. 
Voor het seizoen 2017-2018 zal de kascontrole uitgevoerd worden door Agnes Winia en Yme Jansen. 
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8. Bestuurszaken 
Onze voorzitter Syco treedt af en is niet herkiesbaar.  
In de statuten staat: “het bestuur is gezamenlijk bevoegd en kan eventueel ook zonder formele 
voorzitter acteren”.  
Tot nu toe zijn er geen nieuwe kandidaten voorgedragen. 
Het bestuur draagt Bob Hille voor als bestuurslid en hem te benoemen als interim-voorzitter. Iedereen 
gaat hiermee akkoord en Syco verwelkomt hem in het bestuur. 
Bob stelt zichzelf voor, enkele korte punten hieruit:  hij heeft 40 jaar bij Philips gewerkt, is sinds 2016 
lid van onze club, is trainer bij de studentenschaatsclub in Eindhoven geweest. Hij wil zich inzetten 
voor onze club maar had liever gezien dat jonge mensen zich aandienen. 
 
Overige vacatures: communicatie + sponsoring en trainers. 
 
9. Contributie 
De contributie voor het nieuwe seizoen blijft de basiscontributie van het seizoen 2017-2018 
ongewijzigd. 
 Afdrachten seizoen 2017-2018 worden: 
KNSB waardepakket € 8,50/lid; 
Gewest Fryslân € 10,--/zegelhouder (verrekening deels met vorig seizoen); 
Toegangspas Thialf € 5,--; 
Duplicaatpas Thialf € 10,--. 
Er zullen nu 22 trainingen worden gegeven voor dezelfde prijs als 2 seizoenen geleden bepaald was 
afgesproken.  
De contributies voor de loop- en skeelertraining zijn ongewijzigd gebleven. 
Daarnaast is een mountainbike trainersgroep. 
 

10. Trainingen seizoen 2017-2018 en vooruitblik 
De begroting is gebaseerd op: 
39 senioren leden (schaatsers) 
5 jeugdschaatsers 
4 skeeleraars 
13 leden (looptraining) > zo nu en dan 6 leden aanwezig. 
 
De vergoeding voor trainers van onze club is € 10,--/uur. 
 
Naar aanleiding van de mountainbike trainersgroep het volgende: 
Vraag van Frank en Bernardus: gaat deelname aan de mtb-training niet ten koste van de looptraining? 
Dit is niet in overleg met de trainers gebeurd, maar gaat wel ten koste van de looptrainingen en heeft 
daar invloed op. Syco: het overleg had beter gekund, dit is een misser van het bestuur in de 
communicatie. 
Er zal nu een inventarisatie gedaan worden naar het aantal mensen dat meedoet aan de 
bostrainingen, de skeelertraining en de moutainbike trainingen. 
Er is een breed aanbod van de club en dit is gedaan om aanwas van leden te creëren, maar waarom 
komen de mensen niet opdagen? De aanwas is tot nu toe niet gelukt. 
 
 
Vooruitblik: 
Wedstrijden: 
De Stichting B.IJ.T. heeft het sponsorbeleid aangepast waardoor de realisatie van wedstrijden bemoeilijkt 
wordt. Voor de Speciale Clubwedstrijd Groep 4 krijgen wij geen bijdrage meer van deze stichting. Deze 
wedstrijd nog voortzetten? Kost veel tijd en energie en nauwelijks deelnemers van onze club. 
Ook voor andere wedstrijden zoals het Gabe de Vries Toernooi, het nieuwjaarstoernooi wordt het moeilijk 
vanwege de werkelijke ijshuur van Thialf (als club moeten wij 4 uren à € 528,--/uur aan Thialf betalen). De 
prijzen van Thialf gaan omhoog en alle club hebben hier mee te maken.  
Een uitdaging is de verliezen bij clubwedstrijden te beperken. 
 
Leden werven en het ledenbestand verjongen: 
De aanwas van jeugdleden heeft de aandacht van het bestuur. Ook bij de overige categorieën hopen we 
dat er aanwas komt van leden. Aspirant leden zullen worden uitgenodigd voor trainingen (o.a. d.m.v. 
introduceekaarten). 
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Trainers, inzet, werving, opleiding: 
Er wordt gezocht naar aanwas van nieuwe trainers. De KNSB-bijscholing voor schaatstrainers is verplicht, 
ook onze trainers ontkomen hier niet aan. 
Op den duur zal samenwerking met andere clubs nodig zijn. 
KNSB en Gewest Fryslân: 
Het licentiebeleid van de KNSB is in beweging. Zowel het KNSB-lidmaatschap als de KNSB-licentie zijn 
duurder geworden. 
Een trainer van de KNSB kost € 85,--/uur, in de regio € 10,--/uur. 
De bijdrage aan Gewest Fryslân voor talentontwikkeling bedraagt € 10,--/abonnementhouder. 
Samenwerking: 
Samenwerking met andere club zal in de toekomst noodzakelijk worden. Wij worden een steeds kleinere 
club. 
Sportsponsoring: 
De gedachte is om sponsoren in het vervolg te betrekken bij activiteiten. 
Trainingen seizoen 2017-2018: 
De zomertrainingen starten op 8 mei a.s., de skeelertraining op 20 mei a.s. 
Er is dit jaar zomerijs in Thialf van 3 juni t/m 15 juli 2017 en in de Elfstedenhal van 19 augustus t/m 30 
september 2017. Winterijs in Thialf is van 9 september 2017 t/m 10 maart 2018. Er zijn meer ijstrainingen 
(22) dan het voorgaande seizoen (17). 
De wintertrainingen zijn op donderdagavond, tezamen met de IJsster en Bolsward. Eveneens zijn nu de 
IJshazen uit Drente erbij gekomen. 
Nieuw zijn de mountainbiketrainingen, deze starten op 3 mei 2017. In verband met verzekeringen moeten 
deelnemers lid zijn van onze club. Er zal een mtb-clinic worden gehouden op 31 mei 2017 door Harold 
Brouwer en Hendrik Hoekstra. 
Vraag n.a.v. looptrainingen: 
Het doel van de looptrainingen staat in relatie met het schaatsen. Dit hangt wel af van het aantal 
deelnemers, trainers en de haalbaarheid. 
 
Schaatsbond KNSB in beweging: 
Chronologische volgorde vanaf 2016: 
Najaar 2016: 

Nieuwe RvT 
Atleten, professionele schaatsteams en gewesten keuren de bezuinigingen af. 
Convenant op 29 oktober 2016 t/m de olympische spelen in 2018. 
Uitzicht: formeel einde van het contract. 

Voorjaar 2017: 
Er komt een expertgroep voor de toekomst van de schaatsbond. 
Werving nieuwe leden/kader. 
De bijdrage van de KNSB aan het Gewest Fryslân was €13.500,-- 
De visie van de KNSB is op 15 mei 2017 voorgelegd aan de RvT. 

Zomer 2017: 
Start nieuwe directeur-bestuurder per 1 juli 2017. 
Start implementatie doen van de nieuwe visie. 
20 mei 2017: nieuwe ledenraad van de KNSB geeft onrust. 
Friesland+Zuid Holland+Noord Holland: Ankeveen convenant. 
 

Ook Gewest Fryslân in beweging: 
Chronologische volgorde vanaf 2016: 
Najaar 2016: 

Topsporters in Gewest Fryslân o.a. Yvonne Nauta. 
De jaarvergadering is niet akkoord, door o.a. extra heffing “talentontwikkeling” 

Voorjaar 2017: 
Heffing talentontwikkeling seizoen 2016-2017 en volgende. 
Goede resultaten bevestigen hoog niveau Gewest Fryslân. 
Veel te lage sponsorinkomsten. 

april 2017: 
Team Victorie is gestaakt. 
Harde maatregelen in Gewest Fryslân; de continuïteit voor de talentontwikkeling blijft wel gewaarborgd. 
Bekendmaking zomerijs in Thialf en de Elfstedenhal. 

mei 2017: 
BC Thialf: 22 wintertrainingen seizoen 2017-2018. 
Licentiehoudersvergadering op 29 mei 2017 in de Elfstedenhal. 
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juni/juli 2017: 
Inschrijvingen tainingsabonnementen seizoen 2017-2018 via trainingsclubs bij BC Thialf. 
RTC shorttrack in Groningen wil samenwerken met Gewest Fryslân. 

 
 

11. Nieuws van de activiteitencommissie 

- Het uitje naar Flevonice wordt een jaarlijks terugkerend evenement. 
- Er zal voor de leden een reis naar de Weissensee in januari 2018 georganiseerd worden met 
deelname aan de trainingen en de prestatietocht. De contactpersoon hiervan zal op de website 
geplaatst worden. 
- Ten behoeve van de mountainbiketocht zijn enkele paden opgeknapt. Voor de komende mtb-tocht 
zal de publiciteit opgezocht worden (advertorial – actie bestuur). 
- op 9 juni 2017 zal een gezellige avond voor alle leden + aanhang bij Pitch and Putt Koudum worden 
georganiseerd. 
- op 17 juni 2017 zal een mountainbike activiteit in Appelscha worden georganiseerd. 
Intenties voor verdere activiteiten: 
- Datum nieuwe mountainbiketoertocht; 
- Mtc-clinic: opgave via website; 
- Nieuwjaarstoernooi A-junioren en neo-senioren in 2018; 
- workshop schaatsen slijpen; 
- actie(s) om jeugd te werven voor onze club. 
 
Vrijwilligers gezocht: 
Onze club heeft dringend nieuwe vrijwilligers nodig. 
- bestuursleden 
- schaatstrainers 
- conditietrainers 
- juryleden (moet de club verplicht bij wedstrijden aanleveren) 
- wedstrijdorganisatie 
 
12. Rondvraag 
- vraag van Yme Jansen: de contributie van de looptraining was toch € 70,--? Dit blijkt volgens hem 
een ander bedrag. Wordt nagegaan. 
- melding: de inschrijvingsformulieren worden in het vervolg digitaal verzonden en kunnen ook digitaal 
teruggestuurd worden. 
 
13. Pauze/presentielijst 
In de pauze gaat de presentielijst rond. 
 
14. Na de pauze 

Geen lezing o.d. na de pauze. 
 
15. Sluiting 
Syco sluit de vergadering, bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en wenst iedereen alvast wel 
thuis. Na afloop is er nog een informeel samenzijn. 
 


