Verslag Algemene Ledenvergadering 13 juni 2021

Aanwezig:
20 leden: Martien van Bommel, Chantal van Dorst, Ren van Haarlem, Martin Huisman, Simon Hofstra,
Rob van der Kallen, Korrie van Kempen, Jan van Kempen, Jan van der Kooij, Anja Leeuwenhaag, Berto
van der Manden (gedeeltelijk), Folkert Morsheim, Marc Peters, Harm van Pinxteren, Dirk van Poppel,
Gerard van de Schoot, Josephine Verhaeren, Gerjan Verhoef, Natalie Wassenberg, Jef Willems
Bestuursleden: Stephan van Diepen, Aad Geers, Jos van Haarlem, Ronald Kuiper, Ineke Sagasser,
John Schellings
Afwezig met kennisgeving:
12 leden: Irene Derks, Rien Hairwasser, Marjo Jansen, Heleen Mourits, Hans Naus, Jeremy Overheul,
Rick Overheul, Rickardo Overheul, Leon van der Schoor, Aad Smit, Tim Tersmette, Liesbeth Verhoef
Besproken punten
1. Verslag ALV 25 november 2020
• Het verslag van de vorige ALV wordt vastgesteld.
• Martin Huisman spreekt naar aanleiding van het verslag de wens uit dat het bestuur vaart maakt
met de toegezegde inventarisatie van leden die beschikken over een EHBO en/of BHV diploma en
dit willen inzetten bij evenementen van VIJC.
2. Begrotingssystematiek en contributie.
Toelichting:
De vorige ALV heeft het bestuur de opdracht gegeven om toe te werken naar een sluitende begroting
én een voorstel te doen omtrent de hoogte van de contributie. Het bestuur legt de ALV het volgende
voorstel voor.
a. Een begrotingssystematiek waarin onderscheid wordt gemaakt tussen posten die onder de
kernactiviteiten van de VIJC vallen en posten voor nevenactiviteiten.
b. Een contributieverhoging waarbij alle kernactiviteiten (waaronder schaatsen in het Sportiom) zijn
inbegrepen in de contributie.
Ronald licht dit voorstel toe aan de hand van een presentatie (zie bijlage). Hij laat het verschil zien
tussen een vereniging die zijn activiteiten á la carte aan biedt (waarbij elke activiteit afzonderlijk in
rekening wordt gebracht bij de leden) en een vereniging die inclusief werkt (waarbij het lidmaatschap
toegang geeft tot alle activiteiten die de vereniging aan biedt). Het voorstel van het bestuur gaat uit
van een inclusieve vereniging. Dat betekent met name een wijziging van de betaling van het
Sportiom. De bijdrage die deelnemers aan de trainingen in het Sportiom betalen voor de huur van de
accommodatie (€45,-) vervalt. Daar staat tegenover dat de contributie voor alle leden omhoog gaat
tot een basiscontributie van € 135,-. Alle leden kunnen deel nemen aan Sportiom-trainingen en
hoeven zich daar niet apart voor in te schrijven. Met de presentatie laat hij zien wat de
consequenties voor zijn voor een gezin met kinderen die in het Sportiom schaatsen.
De reacties laten zien dat de aanwezige leden dit voorstel niet onderschrijven.

•

•

•

•

•
•

•

•

•

De leden die alleen in Eindhoven schaatsen stellen vast dat zij meer moeten gaan betalen
(contributieverhoging), terwijl voor de schaatsers in het Sportiom de kosten hetzelfde blijven
(contributieverhoging, minus huidige bijdrage aan het Sportiom). Marc en Folkert benadrukken
dat dit voorstel wringt. Het pakt zo uit dat de schaatsers in Eindhoven € 45,- meer moeten gaan
betalen, terwijl de schaatsers in het Sportiom niets merken van de contributieverhoging. Dat
geeft scheve verhoudingen
Gerard en Jan vinden het geen goed idee wanneer de Sportiomtrainingen een duiventil worden
voor deelnemers. Deze trainingen kennen een bepaalde opbouw, het wordt lastig wanneer
mensen af en toe een keer aan haken.
Als alternatief wordt door Natalie, Gerard en Jan het voorstel op tafel gelegd om te stoppen met
Sportiomtrainingen op de zondagavond. Daar maakt maar een beperkt aantal leden gebruik van.
Dat scheelt fors in huurkosten.
Anja geeft aan dat de beperkte deelname op zondagavond al eerder punt van discussie is
geweest. Stoppen met de zondagavondtraining betekent ook dat je leden kunt verliezen.
Indertijd is daarom afgesproken dat de zondagavond deelnemers zelf actief ook anderen zouden
motiveren om op deze avond te komen schaatsen. Maar de zondagavond wordt nog steeds
weinig gebruikt.
Natalie geeft aan dat er op de zondagmorgen niet zoveel volwassenen meer schaatsen. De leden
van zondagavond kunnen daar best bij.
We zijn altijd al een inclusieve vereniging geweest, aldus Anja. We zijn een vereniging en géén
cafetaria, benadrukt Gerard. De zaaltraining, de skeelertraining, de bostrainingen en alle
trainerskosten zitten in het lidmaatschap van de vereniging. Het enige wat door leden apart
betaald wordt is de huur van de ijsbanen. Dat is altijd zo geweest, dat kan ook best zo blijven,
aldus Gerard.
De contributie gaat omhoog, daar was iedereen het in de vorige ALV al over eens. Maar,
benadrukken Folkert en Marc, dan wel voor iedereen. Het kan niet zo zijn dat alleen schaatsers in
Eindhoven meer moeten betalen. Marc meent dat de contributieverhoging niet een te hoge stap
moet zijn, maar wel zo dat we een aantal jaren vooruit kunnen. Daarnaast zou de Sportiom
bijdrage zou ook omhoog kunnen. We moeten nu een goede oplossing zoeken en niet elk jaar
deze discussie hoeven voeren.
Aad waarschuwt dat, wanneer we de kosten voor de huur apart in rekening blijven brengen, toch
regelmatig te maken zullen krijgen met verhoging van de kosten voor de leden. Dat komt dan
omdat het Sportiom ook zijn prijzen verhoogd.
Stephan waarschuwt dat wanneer we nu stoppen met de zondagavondtrainingen dit trainingsuur
niet makkelijk weer terug kunnen krijgen. Veel verenigingen zullen dit trainingsuur wel willen
gaan bezetten. Dus zo’n genomen besluit draaien we niet makkelijk weer terug.

Stephan vat de discussie samen. Hij stelt vast dat de aanwezigen vast houden aan het systeem dat
we tot nu toe hanteren (een inclusieve vereniging, maar huur van ijsbanen apart in rekening
brengen). Om de begroting rond te krijgen benoemt de ALV drie wieltjes om aan te draaien:
a. een algemene contributieverhoging;
b. een verhoging van de Sportiom bijdrage;
c. het laten vervallen van de training op zondagavond.
Wat betreft de eerste twee punten moet snel een knoop worden doorgehakt. Stephan stelt een
korte schorsing voor om als bestuur de opties te bekijken.
Wat betreft de zondagavond deelt Ronald mee dat voor het komend seizoen de baanhuur al
geregeld is. Aad stelt vast dat geen van de trainers en deelnemers van de zondagavondgroep hier
vandaag aanwezig is. Dat vraagt op z’n minst een gesprek met deze betrokkenen.

Na een korte schorsing stelt het bestuur het volgende voor.
A. Voorstel verhogingen
Om een sluitende begroting te realiseren stelt het bestuur voor de volgende verhogingen door te
voeren. (Het effect van deze verhogingen zal zijn dat VIJC van een tekort van € 5000,- naar een
overschot van € 18,- op de begroting gaat.)
a. Zowel de contributie als de bijdrage voor het Sportiom gaan in het komend seizoen met plm.
10% omhoog.
- De basiscontributie wordt € 100,-.
- De bijdrage aan het Sportiom wordt € 50,b. Jaarlijks wordt een indexering op deze bedragen toegepast.
c. Alle leden spannen zich in om bij te dragen aan geldwerfacties zoals Sponsorclick, De grote
Clubactie, de Wielerploegentijdrit, e.d.
Dit voorstel wordt bij handopsteking door de ALV aangenomen.
B. Voorstel zondagavond
Het bestuur neemt het voorstel uit de ALV om de zondagavondtraining te laten vervallen mee
om dit op zijn consequenties te toetsen.

3. Veilig fietsen met VIJC
Toelichting
Fietsen is steeds populairder aan het worden, zowel binnen VIJC als daarbuiten. Daardoor zijn er
meer fietsers op de weg en wordt het veiligheidsvraagstuk belangrijker. De VIJC moet hierop
anticiperen. Daarom legt het bestuur de ALV het volgend voorstel voor:
a. De VIJC gaat activiteiten ondernemen om het fietsplezier hoog te houden, de fietsvaardigheden
van onze leden (jeugd en volwassenen) te versterken én bij te dragen aan de veiligheid op de
weg.
b. De VIJC wordt lid van de NTFU om gebruik te kunnen maken van de expertise die deze
wielersportbond biedt.
Marc, Natalie en Gerard, de initiatiefnemers van dit plan, lichten dit voorstel toe. Als we het fietsen
op een hoger plan willen tillen biedt het lidmaatschap van de NTFU ons veel voordelen. Zoals de
aansprakelijkheidsverzekering voor de wielerploegentijdrit, opleidingen voor trainers en
wegkapiteins en een goede ongevallenverzekering voor individuele fietsers.
Als vereniging kun je lid worden als ten minste 10 leden ook lid worden van de NTFU en hun
lidmaatschap via de VIJC laten verlopen. Meer dan 10 VIJC leden zijn al lid van de NTFU.
De reacties uit de vergadering laten zien dat dit voorstel om het fietsen op een hoger plan te brengen
wordt onderschreven.
• De aanwezige VIJC leden die ook lid zijn van de NTFU geven aan dat zij het prima vinden om hun
lidmaatschap via de VIJC te laten verlopen. Het contributie tarief blijft hetzelfde.
• Uit een inventarisatie ter plekke blijkt dat een aantal andere leden ook wel lid van de NTFU wil
gaan worden via de VIJC.
• Vooralsnog worden de activiteiten low profile opgestart. De kosten voor het opleiden van
trainers en wegkapiteins kunnen uit het huidig opleidingsbudget betaald worden. Als het
succesvol blijkt moet er in de toekomst wellicht een aparte begrotingspost voor fietsen komen.
• Als lid van de NTFU moeten we ons ook aan bepaalde gedragscodes houden. Bij clubactiviteiten
fietsen we in clubkleding met groepen van maximaal 6 leden. Woensdagavond is een
clubactiviteit, of zaterdagmorgen dat inmiddels ook is zal nog apart vastgesteld moeten worden.

•

We houden ons ook aan gedragsregels in het verkeer. Tijdens koffiebijeenkomsten op de eerste
zaterdag van de maand zullen die regels regelmatig aan de orde gesteld worden.

Stephan vat de discussie samen en formuleert het voorstel waarover gestemd gaat worden.
C. Voorstel lidmaatschap NFTU
De VIJC gaat als vereniging lid worden van de NFTU.
Dit voorstel wordt met applaus door de ALV aangenomen.
4. Rondvraag
• Anja stelt voor dat publiciteit wordt gegeven aan het 80-jarig bestaan van de VIJC om nieuwe
leden te trekken. Bijvoorbeeld artikelen in Bossche Omroep en Klaverblad, e.d.
• Aad stelt voor om de ledenwerfcommissie uit het verleden weer te reanimeren. Op dit moment
is er geen echte PR-commissie.
• Dirk signaleert dat het voor hem en Ties lastig is om foto’s op de website te uploaden, zoals wel
de bedoeling was van de nieuwe structuur. Op advies van Stephan gaan hij en Martin contact
opnemen met Aad Smid (webmaster).
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