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Verslag  algemene ledenvergadering STC De Preamkeskouwers   
welke werd gehouden op 16 mei 2018 om 19.30 uur in Cafetaria “De Balk” te Balk. 
 
Aanwezig: 
de leden volgens presentielijst:  
Jeen Wijnja, Symen Hendriks, Yme Jansen, Frank Atsma, Griet Atsma, Bernardus Gijzen, Jappie van Dijk, Anne 
Brouwer, Clasien Andela, Siemen Albada, Agnes Wijnia, Syco Fennema, Jelle Jan de Jong. 
 
Het bestuur:  
Bob Hille (interim-voorzitter), Geertje Huitema, Douwe Feenstra en Lourens Bijlsma. 
 
Met kennisgeving afwezig: 
Annie Sierdsma, Bennie Leenstra, Atty de Haan, Lia Haijtema, Geert van der Berg, Durk Agricola. 
 
Van de overige leden geen melding/bericht ontvangen.  

 
      

1. Opening 
Bob opent om 08.00 uur de vergadering en heet iedereen welkom. 
 
2. Mededelingen bestuur 

De verlate aanvang heeft te maken met problemen met de laptop (alles voor de presentatie staat hier op 
maar is gecrashd) en de beamer, vandaar dat alles zonder laptop gepresenteerd wordt. Juist ook vandaag 
ligt de website er uit (het certificaat was verlopen). Iedereen heeft de stukken digitaal ontvangen en vooraf 
kunnen lezen.  
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 deels voorgelezen en onveranderd vastgesteld en goedgekeurd. 
 
5. Jaarverslag seizoen 2016-2017 inclusief jaarverslag activiteitencommissie 
Het verslag wordt eveneens deels voorgelezen. Ook hier zijn geen opmerkingen en het verslag wordt 
onveranderd goedgekeurd en vastgesteld. 
 
6. Financieel verslag seizoen 2016-2017 
Het financieel verslag van 1-5-2017 t/m 30-4-2018 wordt aan iedereen uitgedeeld en uitgelegd door 
Douwe Feenstra. 
Dit boekjaar is met een positief saldo van € 477,34 afgesloten. Dit positieve resultaat is mede te 
danken aan de bijdrage van de mountainbiketocht. De bijdrage aan sponsorgeld is niet groot. Het 
bedrag voor het Gabe de Vries Sprinttoernooi blijft gereserveerd voor de organiserende clubs (was 
vorig jaar niet doorgegaan). De voorraad clubkleding is iets toegenomen. 
Over de begroting seizoen 2018-2019 het volgende: 

De basiscontributies en contributies voor conditie-/skeeler- en looptrainingen zijn gelijk gebleven. 
Bij “uitgaven” staat de post “4880 afschrijving nieuwe container”. Binnen het bestuur is besloten om op 
zoek te gaan naar een nieuwe container (het kleinste formaat container - de container staat er tot nu 
toe zonder vergunning).  
 
De betalingstermijnen zaten nu te dicht op elkaar, in het vervolg zal de eerste termijn eerder 
plaatsvinden. 
 
De financiële overzichten en de begroting voor het volgende seizoen worden goedgekeurd.  
 
7. Verslag kascommissie 

De kascontrole is uitgevoerd door Agnes en Yme. Er waren een paar opmerkingen en deze zijn 
verwerkt. De complimenten van de kascontroleurs en er wordt decharge verleend aan de 
penningmeester/het bestuur. 
Voor het seizoen 2018-2019 zal de kascontrole uitgevoerd worden door Yme Jansen en Durk 
Agricola. 
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8. Contributie seizoen 2018-2019 
Voor het volgend seizoen wordt de basiscontributie niet verhoogd. 
 
De tarieven voor trainingen (20 trainingen) voor seizoen 2018-2019 zijn als volgt: 
Pupillen A t/m E (8-12 jaar):  € 67,--; 
Junioren C (13-14 jaar):  € 67,--; 
Junioren B (15-16 jaar):  € 67,--; 
Junioren A (17-18 jaar):  € 91,50; 
Neo senioren (19-22 jaar):  € 107,50; 
Senioren (vanaf 23 jaar):  € 107,50; 
Marathon uur:  € 135,--; 
 
De contributies voor de loop- en skeelertraining zijn ongewijzigd gebleven. 
Daarnaast is een mountainbike trainersgroep. 
 
Afdrachten seizoen 2018-2019 worden: 
KNSB waardepakket € 8,50/lid; 
Gewest Fryslân € 10,--/zegelhouder; 
 
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. 
Kosten € 5,--. 
 
 

9. Trainingen seizoen 2017-2018 en vooruitblik 
De zomertraining is gestart op 14 mei 2018. 
Er zal nagevraagd worden wanneer de skeelerbaan vrij komt voor onze leden. 
Er is ook een mogelijkheid om op zomerijs te trainen. 
 
De trainingen op winterijs zijn gebaseerd op 20x schaatsen (kunnen 22x worden, maar door mogelijk uitval 
op dit aantal gesteld). 
Uitval:  
KNSB Cup op 2 t/m 4 nov. 2018: er is nog geen duidelijkheid waar dit gehouden wordt. 
14-16 december 2018:   Worldcup 
28 t/m 30 dec. 2018:   NK afstanden of NK Allround/Sprint 
18 t/m 20 januari 2019:   NK afstanden of NK Allround/Sprint  
23 t/m 25 febr. 2019:   WK Sprint 
Vikingrace:    geen datum van bekend 
De laatste training is gepland op 15 maart 2019. 
 
Vooruitblik: 
Leden werven en het ledenbestand verjongen: 
De aanwas van jeugdleden is tot nu toe niet gelukt en blijft een bron van zorg. 
Er zijn geen ouders van kinderen meer die enthousiast gemaakt kunnen worden om de jeugd voor het 
schaatsen te motiveren. Het bestuur probeert dit anders op te zetten. 
Trainers: 
Frank Atsma stopt met het geven van zomertraining maar gaat wel door met de wintertraining. 
Er is nog steeds een vacature voor een zomertrainer. 
Enquête op website (als punt 13b aangekondigd): 
Voor de nieuwe zegels willen de trainers het volgende van de leden weten: 
Moet er elk jaar van trainer gewisseld worden? 
Of moet de groep op zaterdag op dinsdagen ook met dezelfde trainer trainen? 
Dit wordt als een enquête op de website gezet en het verzoek is om deze in te vullen. 
Mededeling van BCT over helmen: 
Vanuit de BCT is het verzoek gekomen om in het vervolg met een helm op te trainen vanaf het volgende 
seizoen. De meesten van de club rijden al met helm. Ook de trainers (geven het goede voorbeeld). 
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10. Pauze  

Er wordt een korte pauze ingelast. 
 
11. Bestuurszaken, aftredende bestuursleden  
Annie Sierdsma en Bennie Leenstra zijn beiden aftredend en niet herkiesbaar. Annie is 13 jaar actief 
geweest in het bestuur (naast kledingbeheer). Annie blijft wel kledingbeheer doen. 
Voor Bennie waren de bestuurszaken niet meer te combineren met zijn werkzaamheden. 
Het bestuur zorgt nog voor een attentie. 
 
Douwe Feenstra is aftredend en herkiesbaar. Daar niemand bezwaren heeft, wordt hij bij acclamatie 
aangenomen. 
 
 

12. Bestuurszaken, verkiezing nieuwe bestuursleden  

Het bestuur heeft geen nieuwe kandidaten kunnen vinden. Ook hebben zich geen nieuwe kandidaten 
opgegeven. Als bestuur moeten wij nu verder als onvolledig bestuur. Dit betekent dat 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. 
Lukt dat niet dan wordt het bestuur demissionair. In het ergste geval zal dit leiden tot opheffing van de club. 
Anderzijds zal dit meer leiden tot samenwerking met andere clubs. 
 

Syco: binnen het bestuur is veel verbeterd. De financiële administratie is geminimaliseerd en veel zaken 
lopen goed via de website en veel is gedigitaliseerd. Er zijn geen ouders meer met jonge kinderen dit 
enthousiast gemaakt kunnen worden (opzet bestuur). 
 
Bernardus Gijzen wil wel in het bestuur maar wil geen voorzitter worden. 
 
Bob: het bestuur moet eigenlijk een afspiegeling zijn van alle leden van de club, maar is het nu niet qua 
leeftijd. 
Als bestuur gaan we opnieuw op zoek naar een bestuurslid. Op dit moment verandert er niets. Het bestuur 
zal de onderlinge taken verdelen. 
 

 

13. Nieuws van de activiteitencommissie 

- omdat we als club nog nooit met elkaar op de racefiets hebben gefietst wordt voorgesteld om een 
tocht bij Wageningen te fietsen op zaterdag 30 juni 2018. Bij voldoende animo gaat dit door. Besloten 
wordt om één afstand aan te houden: 110 km. Ook aanhang en niet-leden mogen meedoen. Dit komt 
op de website. 
- 1 week vóór de start van het schaatsseizoen zal er nog een gezellig samenzijn met een activiteit 
worden georganiseerd (komt ook op de website). Mogelijk een activiteit in de escape-room. Dit is 
alleen voor leden. 
- Er is opnieuw animo van de leden om een reis naar de Weissensee (in januari 2019)  te organiseren. 
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; 
- (uitje naar Flevonice?); 
- actie(s) om jeugd te werven voor onze club. 
Afscheid van vrijwilligers: 
Tijdens deze vergadering werden Siemen en Grietje Albada en Frank Atsma in het zonnetje gezet 
door onze voorzitter. Als aandenken voor hun vrijwilligerswerk kregen zij een attentie. Siemen en 
Grietje  hebben zich vele jaren ingezet als juryleden en stoppen nu. Frank stopt met de zomertraining, 
maar gaat wel door met het geven van wintertrainingen.  
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14. Rondvraag 
- 1

e
 vraag van Jelle Jan de Jong: betreft: verhouding wedstrijdrijders – juryleden. 

Op de maandagen is bij de Gewestelijke wedstrijden geen jury meer. Moeten wij nu terug naar pan B  
(de oude formule voor Groep 4)? En hoe kun je beslissen over mensen die niet geraadpleegd zijn? 
Antw. Bob: Douwe en Bob zijn naar de bestuursvergadering van BCT geweest en zich onthouden van 
stemming. Andere clubs hebben voor gestemd. Als bestuur wordt je gedwongen om juryleden te 
leveren terwijl er geen wedstrijdrijders van onze club meedoen. 
En Bob vindt ook: je moet de juryleden vragen: wat vinden jullie er van? Zo ga je niet met leden om. 
- 2

e
 vraag van Jelle Jan de Jong: gaat het bestuur ook actie ondernemen tegen Bauke Jonkman van 

de Leeuwarder Courant over het artikel over Marrit Leenstra? Hij vond dit artikel heel negatief. Als het 
bestuur hier niet op reageert, dan doet hij het. 
- waarschuwing van Syco: hij heeft in Gewest Fryslân gewaarschuwd voor alle afspraken die er 
destijds gemaakt zijn. Wij krijgen op deze manier verweesde topsporters. Wij moeten niet de plaatsen 
voor onze eigen Friese selectie weggeven aan mensen van buiten de provincie. Dit is in het belang 
van alle clubs in Fryslân. Mensen van clubs uit Fryslân moeten kunnen doorstromen naar het Gewest. 
Bob: Friese clubs moeten hier aan bijdragen. Het is niet te verkopen om plaatsen aan mensen van 
buitenaf in het Gewest toe te kennen. Wij moeten hier voor waken. 
 
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. 
 


