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Concept-notulen 
 

Van de Algemene Ledenvergadering van het 128e verenigingsjaar 
van de Warmondse IJsclub op vrijdag  29 november 2019 in clubhuis “Het Wak” in 

de Veerpolder. Aanwezig 55 leden, ereleden/ leden van verdienste, donateurs en 
vertegenwoordigers zusterverenigingen. 

 
AGENDA 

 

1 Opening door de voorzitter 

Voorzitter heet alle ereleden, leden van verdienste (Astrid Hogervorst, Bert Tuythoff, 
Henk Vergeer, Theo Vergeer, Aad van de Kerkhof, Inge Ronchetti en John van 
Velzen)  en vertegenwoordigers van zusterverenigingen uit Lisse, STS-Kagermeer uit 
Sassenheim, Voorhout en Lisserbroek welkom.  

Vraagt of er nog aanwezigen zijn die punten op de agenda willen toevoegen. Geen 
opmerkingen uit de zaal. 

 

2 Mededelingen en ingekomen stukken 

Voorzitter meldt dat er in totaal 16 stemgerechtigde leden, 7 stemgerechtigde 
ereleden en leden van verdienste en 32 donateurs aanwezig zijn. 

De volgende leden/donateurs hebben zich afgemeld: Johan Heemskerk, Jan Dirk 
Corts, Eric Wagner, Peter van Schagen, Chris Zuiderduin, Willem Leenen, Frans 
Biemond, Wessel Volders. Er zijn geen afmeldingen van de zusterverenigingen. 

Voorzitter vraagt even stilte voor het overlijden van oud-
bestuurslid/trainster/vrijwilligster Pauline Wagner op 1 juli 2019. 

Voorzitter wijst op mutaties commissies. Evenementencommissie is versterkt met 
Romy Bakker en Lenneke Heemskerk, exploitatiecommissie neemt afscheid van 
Trudy van Winsen waarover later meer. Verder begint skeelerbaancommissie te 
groeien maar kan ook nog mensen gebruiken. 

Verzoek om bestuursleden en vrijwilligers voor Stichting IJshal Leiden. Stichting heeft 
zich drukgemaakt voor 333m in Leiden maar dat wordt een 250m baan. De stichting 
gaat door maar kan ook hulp gebruiken.  

Het Gewest gaat een bijdrage aan de clubs vragen die WIJC onder protest gaat  
betalen. Het District vergadert op 16 april 2020 in ’t Wak, vlak nadat de skeelerbaan 
is geopend.  

Voorts is er een baanvereniging voor Haarlem opgericht. Verwachting is dat de 
abonnementen in Haarlem op termijn iets goedkoper worden. 

Voorzitter meldt dat BOZA-subsidie voor skeelerbaan binnen is.  
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3 Vaststellen van de notulen van de Algemene Ledenvergadering (ALV) 
van vrijdag 30 november 2018 en van donderdag 1 augustus 2019 

Notulen worden zonder opmerkingen aangenomen en vastgesteld. 

 

4 Jaarverslag WIJC 2018-2019 

Voorzitter citeert enkele punten uit het jaarverslag zoals de laatste Poldercross, het 
NK voor clubs, de vrijwilligersbijeenkomst, het net geen natuurijs, de afsluiting van 
het schaatsseizoen, de leden/donateursmiddag, de vele zomertrainingen, de nieuwe 
ledenadministratie met heel veel werk door Simon Appel, Jan van der Geest, Herman 
van Everdingen en Peter van Schagen en de start van de skeelerbaan 

Jaarverslag wordt vervolgens door de vergadering aangenomen. 

 

5 Verslag Technische Commissie kunstijs (schaatsseizoen 2018-2019) 

Bestuurslid Fer Vergeer vertelt over komst nieuwe trainer Martien de Graaf. TC is blij 
met nieuwe trainer maar zoekt nog nieuwe trainers voor verjonging. TC is bezig om 
opleiding trainers op te starten en zal hiervoor de KNSB benaderen. 

Voorts onderzoek gedaan naar mogelijkheid om op twee ijsbanen te gaan trainen. 
Dat heeft niet geleid tot een definitieve keuze want een enquête gaf geen eenduidig 
beeld. Op termijn wel streven naar training op twee banen. (Haarlem of Den Haag en 
Leiden). 

Verder weer een jaar met goede prestaties onder meer op het NK van clubs. Ook op 
andere wedstrijden deed WIJC weer goed mee onder meer door prestaties Iris van 
der Stelt, Lisa van der Geest, Leander van der Geest, Anne Leltz, Loesanne van der 
Geest, Kees Heemskerk, Yves Vergeer, Rens Vergeer en Patricia Koot. Ook weer 
mooie prestatie op de Andries Kwik. WIJC probeert het niveau vast te houden. Nu 
wachten op skeelerbaan. 

Recreanten schaatsen op eigen WIJC-uren in Leiden. Dat is nog steeds niet 
kostendekkend. Er moeten eigenlijk tien schaatsers bij dus oproep om mensen te 
zoeken. 

Verder weer een clinic met de Combibrug gedaan waarvoor veel animo was. Aanwas 
van nieuwe leden als gevolg van deze clinic valt wel tegen. Ook doet WIJC mee met 
IJstijd om kinderen kennis te laten maken met schaatsen. 

Guus Versluys roept op om meer op scholen te doen en dan met name in groep acht. 
Daar zit de toekomst, aldus Versluys. Voorzitter meldt dat er inmiddels contact is met 
een school in Warmond. 
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6 Financieel verslag  
a. Verslag over het verenigingsjaar 2018-2019; 
b. Controleverslag door de Kascommissie; 
c. Decharge bestuur voor het gevoerde beleid in 2018-2019; 
d. Prognose voor komend verenigingsjaar, 2019-2020 

Penningmeester Herman van Everdingen wijst erop dat balans eindigt met een 
verlies van 5.767 euro, praktisch gelijk aan het begrote tekort. WIJC heeft juridische 
kosten gemaakt van 4 mille, met name voor onderhandelingen met gemeente. 
Uitgave was verantwoord want juridische bijstand heeft positie WIJC versterkt. 
Verder zijn eigen uren Leiden niet kostendekkend. Trainingsabonnementen nemen af 
maar ook niet dramatisch want het gaat om  237 abonnementen tegen 242. Wel 
steeds wat minder contributie-inkomsten. Niet doorgaan van 333m zorgt dat 
voorziening van WIJC vrijvalt. 

Ondanks verlies heeft WIJC 91 mille op de balans staan, eigen vermogen is 120 
mille, obligatielening uit 2006 is weg. Het is verantwoord dat WIJC zelf investeert in 
skeelerbaan. 

7 Benoeming Kascommissie verenigingsjaar 2019-2020 
De Kascommissie bestaat uit Bert Tuijthoff, John van Velzen en reserve 
lid is Guus Versluys. Bert Tuijthoff is aftredend. 

Bert Tuijthoff verklaart dat de kascommissie in oktober de boeken heeft 
gecontroleerd. Er is geprobeerd om Herman van Everdingen en Peter van Schagen, 
die alles boekt, te ‘roosteren’ maar alles klopte perfect, aldus Tuijthoff. Kascommissie 
geeft vergadering advies bestuur decharge te verlenen. Vergadering gaat akkoord.  

Voorzitter bedankt Bert Tuijthoff. Nieuwe kascommissie bestaat uit John van Velzen 
en Guus Versluys. Reserve-lid is Kees Visser. 

 

           8 Prognose voor komen verenigingsjaar 2019-2020 

Penningmeester Herman van Everdingen wijst erop dat dit een verkort boekjaar is 
want WIJC stapt over op boekjaar dat begint en eindigt op 1 april/31 maart. Dat 
gebeurt om aansluiting te hebben met de start van het skeelerbaanseizoen en sluit af 
bij het einde van het schaatsseizoen. Voorts is de nieuwe administratie inmiddels al 
ingericht op het nieuwe boekjaar. Daar kon niet mee worden gewacht. 

WIJC stevent af op verlies van 4 mille. Met dit bedrag is geen rekening  gehouden 
met eventueel natuurijs. In een normaal jaar zou het een verlies van twee mille zijn 
maar de WIJC heeft te maken gehad met eenmalige kosten aan nieuwe 
verenigingssoftware, het afboeken van een deel van de lening aan de stichting 
Skeelerbaan Teylingen die wordt opgeheven maar heeft wel uitgaven gedaan. 
Verder zijn er eenmalige notariskosten om gewijzigde statuten te legaliseren. 

Voorts rekening houden met verdwijnen recht van overpad dat Golfclub moet 
betalen. Penningmeester heeft deze nu nog voor een kwartaal begroot. Verder 
rekening houden met afkalving natuurijsabonnementen, stabiel aantal trainende 
leden dus schouders onder de skeelertak. 
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Henk Eigenbrood ziet een stijging van inkomsten door trainende leden. 
Penningmeester wijst erop dat dit eenmalig is omdat natuurijscontributie van de 
trainende leden daarbij inbegrepen is en wijst op daling bij natuurijsabonnementen. 

Guus Versluys verwacht dat de daling van natuurijsabonnementen met een ijswinter 
weer wordt goedgemaakt. 

Eric Beune constateert dat hij geen inkomsten ziet van de skeelerbaan. 
Penningmeester meldt dat dit door het verkorte boekjaar komt. Skeelerinkomsten 
komen pas vanaf 1 april. 

Arjen Vervoort vraagt hoe groot het verlies is als de prognose naar twaalf maanden 
wordt doorgetrokken. Penningmeester meldt dat dat niet is doorgerekend maar 
nagenoeg hetzelfde is. Kosten voor WIJC zijn in de zomer nihil, inkomsten zijn ook 
niet groot. 

 

8 Mutatie WIJC-bestuur: 
a. Aftredend is Herman van Everdingen, penningmeester (niet 

herkiesbaar); 
b. Aftredend is Jan van der Geest, bestuurslid (herkiesbaar) 
c. Het bestuur is op zoek naar adequate invulling voor de vacature 

van penningmeester, al dan niet via invulling binnen de huidige 
bestuursleden; 

d. De leden hebben eveneens de mogelijkheid om een kandidaat 
bestuurslid voor te dragen, voorafgaande aan de ledenvergadering. 

Voorzitter meldt dat er geen voorstellen zijn binnengekomen voor een nieuwe 
penningmeester als opvolger Herman van Everdingen. Het bestuur zelf ziet nog wel 
een mogelijkheid voor de komende tijd en stelt voor om het herkiesbare bestuurslid 
en vicevoorzitter Jan van der Geest te herbenoemen, dan zal hij als waarnemend 
penningmeester gaan fungeren. Sylvia Kok wordt dan vicevoorzitter. Er is een 
vacature voor een bestuurslid waarvoor hopelijk snel iemand wordt gevonden. 

Vergadering gaat unaniem akkoord met voorstel bestuur. 

Voorzitter spreekt aftredende penningmeester Herman van Everdingen toe die sinds 
2013 penningmeester was. Hij wijst erop dat penningmeester elke vergadering met 
cijfers kwam en precies wist hoe de club erbij staat. Samen met Peter van Schagen, 
die veel achter de schermen doet, wordt heel veel werk verricht zoals het opstellen 
van de jaarlijkse presentatie. Hij betreurt het dat de penningmeester maar twee 
ijswinters heeft meegemaakt en dus in totaal zes ijsdagen. Wel liep de 
penningmeester dan elke avond fluitend met een leuk bedrag naar buiten.  

Voorzitter wijst erop dat het penningmeesterschap pas echt spannend werd met de 
aanleg van de skeelerbaan. Herman van Everdingen was onverzettelijk richting 
gemeente en liet ze rustig weer wachten op een nieuwe versie van de 
overeenkomsten. Voorzitter betreurt het vertrek van de penningmeester maar 
constateert dat hij een echte WIJC’er is. Hij krijgt wat meer tijd voor trainingen en een 
verhuizing maar de voorzitter weet hem te vinden als een commissie versterking 
nodig heeft. Eventueel is hij altijd welkom bij de dinsdagploeg die ook wel wat 
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verjonging kan gebruiken. Voorzitter bedankt aftredende penningmeester met 
bloemen en een cadeaubon. 

 

9 Aanpassing Statuten en Huishoudelijk Reglement 

Presentatie over veranderingen in Statuten en HR waardoor WIJC voortaan leden, 
jeugdleden, kaderleden (alle vrijwilligers die zo stemrecht krijgen mits ze 13,50 euro 
betalen), ereleden en leden van verdienste heeft. Verder zijn er 
natuurijsabonnementhouders en skeelerbaanabonnementhouders. Donateurs 
vormen een aparte categorie. De minimale bijdrage van een donateur dient 50% van 
de kosten van een lidmaatschap te bedragen. 

Eric Beune vraagt waar trainingsabonnementhouders onder vallen. Penningmeester 
wijst erop dat dat leden zijn. 

Inge Ronchetti wijst erop dat in het verleden WIJC’ers die stopten met schaatsen 
automatisch geen lid meer waren. Penningmeester meldt dat dat verandert. Voortaan 
wordt aan stoppende schaatsers gevraagd of ze lid willen blijven, donateur worden of 
alleen natuurijsabonnementhouder. 

Marion Sprünken wijst op tegenstrijdigheid namelijk dat binnen zes maanden na het 
einde van het boekjaar een ALV wordt gehouden om verantwoording af te leggen. 

Penningmeester meldt dat dat klopt. Bestuur wil graag vasthouden aan traditionele 
vergaderdatum in november en zal dus voortaan elk jaar formeel toestemming 
vragen aan de vergadering om de ALV pas in november te houden. Dat wordt een 
vast punt op de agenda. 

Paul Fredrikze vraagt hoe het zit met natuurijsabonnementhouder en skeeleren. 

Penningmeester meldt dat een apart skeelerbaanabonnement moet worden 
afgesloten. 

Eric Beune vraagt wat voor rechten de skeeleraar heeft. 

Penningmeester meldt dat dat alleen skeeleren is als er alleen een abonnement is en 
geen lidmaatschap. Dan heeft de skeeleraar het recht om de ALV bij te wonen, in te 
spreken maar geen stemrecht.  

Eric Beune vraagt hoe het zit als iemand een training volgt. 

Penningmeester meldt dat trainende skeeleraars lid van de WIJC worden met alle 
bijkomende rechten zoals stemrecht. 

Derk van Kapelle vraagt of WIJC geen SBI- of ANBI-status kan aanvragen zodat 
donateurs schenkingen van de belasting kunnen aftrekken. 

Penningmeester meldt dat hij die tip doorgeeft aan het zittende bestuur. 
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Na alle vragen legt de voorzitter het vervolg van het aanpassen van de statuten uit. 
Op de ALV van 29 november 2019 is geen quorum (dat wil zeggen tweederde van 
de stemgerechtigde leden) aanwezig om de nieuwe statuten en HR aan te nemen. 
Dus wordt binnenkort nog een tweede vergadering uitgeroepen waarbij een gewone 
meerderheid de doorslag kan geven. Wel wordt aan de vergadering gevraagd of zij 
het eens zijn  met de wijzigingen van de statuten en het HR.  

Vergadering is het hier unaniem mee eens. 

PAUZE (verkoop van loten en foto’s van het afgelopen schaatsseizoen).  

10 Voortgang aanleg Combibaan Teylingen (Skeelerbaan) 
a. Techniek door Philip van der Post 

b.   Plannen Skeelerbaancommissie 

Voorzitter vertelt over werkzaamheden aan skeelerbaan. Als het weer mee zit, wordt 
over twee weken het asfalt aangebracht en wordt de baan afgewerkt. Vanaf dat 
moment kan de baan bij vorst onder water worden gezet. Bestuurslid Sylvia Kok 
vertelt over de plannen met opleiden trainers, verhuur aan derden, het geven van 
clinics en sponsoring. Verhuur aan derden mag alleen als het niet gemotoriseerd is. 
Vanuit de vergadering wordt rolhockey geopperd. Opening is gepland om 4-4-2020. 

11 Status en voortgang nieuwe ijsbaan Leiden (250 meter) 

Voorzitter meldt dat 250m baan er komt. Oude ijshal blijft open tot de nieuwe hal er 
is. Vermoedelijk is dat in 2022 of 2023. 

12 Vacatures diverse commissies 

Voorzitter meldt dat er veel vacatures zijn in verschillende commissies. Roept de 
vergadering op om mee te helpen om mensen te zoeken. Zo kan de dinsdagploeg 
altijd wat extra handjes gebruiken, heeft de evenementencommissie versterking 
nodig maar ook de exploitatiecommissie. Dat laatste is vooral een gevolg van het 
vertrek van Trudy van Winsen.  

Voorzitter vertelt aan vergadering dat hij in 1981 lid werd van de WIJC. Hij heeft het 
idee dat Trudy van Winsen toen al rondliep om de kantine te bestieren. Als er maar 
iets te doen is in het clubhuis, is zij aanwezig en regelt alles met hulp van Carla 
Vergeer. Zeker met natuurijs was het altijd weer spannend en druk om alles rond te 
krijgen. Ook voor  deze ALV heeft Trudy van Winsen weer alles geregeld zoals de 
prijsjes voor de verloting. Van Winsen is ook nog vijf jaar bestuurslid geweest en het 
is jammer dat ze haar functie na 15 jaar neerlegt. Voorzitter bedankt Trudy van 
Winsen voor al haar inspanningen en benoemt haar na goedkeuring van de 
vergadering tot lid van verdienste. Hij overhandigt haar de bijpassende oorkonde, 
een cadeaubon en bloemen. 
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13 Rondvraag 

Eric Beune vraagt nog even naar de financiële onderbouwing van exploitatie van de 
skeelerbaan. Voorzitter geeft aan dat die op 1 augustus uitgebreid is behandeld en 
goedgekeurd. De voorlopige Boza-subsidie is inmiddels geheel binnen.  

Guus Versluys vraagt aan Theo Vergeer of er een ijswinter komt. Theo Vergeer 
antwoordt bevestigend (14 dagen ijs) en hoopt dat er in Warmond geschaatst kan 
worden.  

14 Sluiting door de voorzitter  

Vergadering wordt gesloten om 22.30 uur. Hierna grote verloting die 608 euro 
opbrengt voor de clubkas, en een nazit. 

 


