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Verslag Algemene Ledenvergadering 24 april 2022  
(Concept – ter bespreking en vaststelling in najaars ALV 16 november 2022) 

 
De voorjaars ALV vindt plaats op De Bindplaats  

 

Aanwezig:  
23 leden: Gertjan van Beijnum, Peter v.d. Bruggen, Chantal van Dorst, Frans Dotinga, René v.d. 

Heijden, Marieke v.d. Heijden-Terpstra, Angelique Hendriks, Martin Huisman, Marjo Jansen, Kasper 

de Jong, Rob v.d. Kallen, Jan van der Kooij, Anja Leeuwenhaag, Berto v.d. Manden, Marc Peters,  

Harm van Pinxteren, Dirk van Poppel, Gerard v.d. Schoot, Aad Smid, Josephine Verhaeren, Ren Vleer, 

Petra v.d. Werf, Sjef Willems 

Bestuursleden: Stephan van Diepen, Aad Geers,  Jos van Haarlem, , Johny Schellings 

 

Afwezig met kennisgeving:  

17 leden & 2 bestuursleden:  

Judy Bepple, Stef Cornelissen, Irene Derks, Marlies van Heek, Sabrina Henneberg, Wilco van den 

Heuvel, Simon Hofstra, Jan van Kempen, Korrie van Kempen, Marion de Koning, Anneke Mulder, 

Hans Naus, Ineke Sagasser, Leon v.d. Schoor, Marianne Steenbergen, Jannie Straatsma, Elly 

Trommelen, Albert Venemans, Toon Vermeer.  

 

1. Welkom 

Stephan heet de aanwezigen welkom en meldt dat er bericht van verhindering is ontvangen van 

17 leden. Ook bestuursleden Stef en Ineke kunnen vandaag helaas niet aanwezig zijn.  

 

2. Vaststellen verslag ALV 8 december 2021  
De vergadering keurt het verslag van de vorige ALV goed.  

 

3. Mededelingen uit het bestuur 

a. Lidmaatschap KNSB 

Het bestuur heeft besloten om alle VIJC leden (ook degenen die niet in Eindhoven trainen) aan te 

melden als lid van de KNSB. Daardoor zijn nu alle leden bij ongevallen tijdens trainingsuren via de 

KNSB verzekerd. De totale kosten die hiermee gemoeid zijn bedragen circa € 450,-.  

Ter toelichting meldt de penningmeester:  

“Onze leden en de VIJC zijn verzekerd via hun lidmaatschap van de KNSB. (Informatie over de 

verzekering is te vinden op https://knsb.meeus.com.) Omdat de wettelijke verplichtingen voor 

verenigingen op dit gebied de laatste jaren steeds strenger zijn geworden heeft het bestuur hier 

nog eens goed naar gekeken. In het verleden kwam het nog wel eens voor dat mensen die alleen 

op het Sportiom schaatsen niet aan de KNSB werden doorgegeven. Dit is nu gecorrigeerd, sinds 

april zijn alle actieve leden geregistreerd bij de KNSB.”  

 

b. EHBO enquête  
Op de EHBO enquête die afgelopen maand is uitgezet zijn 30 reacties gekomen. Dit heeft 4 

nieuwe EHBOers opgeleverd en 2 leden die extra willen assisteren. De nascholing voor EHBO-ers 

is gepland in mei 2022. Met EHBO-ers zal overlegd worden of het huidige aantal voldoende is 

voor de activiteiten. 

https://knsb.meeus.com/
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c. Toekomst wedstrijden  
Aad G. legt de problematiek rond de wedstrijden uit. Wedstrijden kunnen alleen gehouden 

worden als er juryleden zijn. Daar zijn de verenigingen van de desbetreffende baan 

verantwoordelijk voor. Vanuit de baancommissie komt een dringende oproep voor meer inzet 

van de VIJC. Alleen Irene Derks is na het terugtreden van Martin Huisman nog jurylid namens de 

VIJC. Tot nu toe is er geen respons gekomen van de oproep voor juryleden in de E-muts. Aad sluit 

niet uit dat er maatregelen getroffen zullen worden als er niet meer juryleden vanuit VIJC 

beschikbaar zijn.  

Naast de problematiek rond de wedstrijden geeft Aad aan dat ook naar aanleiding van een 

vrijwilligerstekort, de bestuursstructuur van het Gewest Zuid op zijn kop gaat. Er wordt een 

nieuw bestuursorgaan opgezet waarbij van iedere ijsbaan in het Gewest Zuid een 

vertegenwoordiger uit de baancommissie zitting neemt in dit nieuwe orgaan. Daarmee zal het 

werk vanuit het Gewest meer naar de baancommissies schuiven. Hoe de taken verdeeld gaan 

worden is nog niet helemaal duidelijk. 

 

De vergadering komt met een aantal voorstellen om de problemen aan te pakken: 

− Jureren verplicht stellen voor licentiehouders.  

− Vrijwilligerspoule raadplegen.  

− Contracteren voor 1 jaar in commissies.  

− Ouders meer betrekken bij de vereniging en het vrijwilligerswerk. 

Het bestuur zal met de voorstellen aan de slag gaan. 

René stelt zich, na het aanhoren van de problematiek, beschikbaar als lid voor de 

baancommissie. Dit wordt met applaus ontvangen 

d. Stichting Omnisport  

Door het vertrek van Joep van Wee is er een vacature ontstaan in de Raad van Toezicht van 

Stichting Omnisport. Martin stelt zich voor deze functie beschikbaar. Dat wordt door aanwezigen 

met applaus ontvangen.   

  

e. Clubkleding  

Stephan legt de vergadering de vraag of er behoefte is aan het bestellen van nieuwe clubkleding 

én of er animo is voor een jubileumshirt. Na discussie over de kwaliteit van de zeem wordt 

besloten de bestelling voor schaatskleding weer open te stellen. Het bestuur zal een 

aankondiging doen in E-muts en via appgroepen.  

De meerderheid van de vergadering heeft belangstelling voor het jubileumshirt.  

 

f. Jubileumactiviteiten.  

Door corona kon het jubileumjaar vorig jaar niet gevierd worden. Jubileumactiviteiten zijn 

doorgeschoven naar dit jaar. Dit jaar worden skeeler-, fiets- en bostrainingsactiviteiten gepland 

voor alle leden van de vereniging. Alle leden kunnen zo kennis maken met alle activiteiten die de 

VIJC biedt. Bekende schaatsers (Floor Peters, Jos de Vos, Crispijn Ariëns) wordt gevraagd deze 

trainingen te verzorgen. Meer info volgt nog. 

 

g. Fietsen binnen VIJC: 

Vorig jaar is besloten om fietsen binnen de VIJC meer centraal te stellen. De website zal daar nog 

op aangepast worden. Gerard legt uit wat het fietsprogramma voor dit jaar inhoudt. Veilig 

fietsen staat hoog in het vaandel vandaar dat er wegkapiteins zijn opgeleid. Gerard heeft de 
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diploma’s voor de wegkapiteins bij zich, deze zullen na de vergadering door Stephan worden 

uitgereikt.  

 

4. Financieel overzicht - stand van zaken t.o.v. de begroting  
Stephan ligt de financiële stand van zaken toe. Als hoogtepunten noemt hij de forse toename van 

het aantal jeugdleden en de grote inzet van de jeugd bij de Grote Clubactie.   

Er zijn geen vragen/opmerkingen op de tussenstand. 

Naar aanleiding van de melding dat er een nieuwe veegmachine is aangeschaft, merkt Aad S. op 

dat de locatie van de veegmachine is gewijzigd. Aad G. geeft aan dat dit in overleg met hem is 

gegaan. Jos gaat het bespreken met de clubhuiscommissie. 

 

Marieke merkt op dat er nog weinig inschrijvingen zijn voor Start to Skate (S2S): Er moet meer 

reclame gemaakt worden. Marieke zorgt dat de EHBO-spullen, die ze alvast voor S2S uit het 

clubhuis had meegenomen, terug komen. Aad G regelt dat bij Start to Skate beschikbaar zijn.   

 

5. Vraagstuk trainers  
Aad G geeft aan dat met het stoppen van Arjen, Rick en Rickardo Overheul de druk op het 

huidige trainers arsenaal toeneemt en dat er druk gezocht is en wordt naar opvolging. Hiervoor 

zijn oud-jeugdleden benaderd, is contact gezocht met Thialf Schijndel en zijn oproepen geplaats 

in de E-muts. Johny geeft aan ook ouders gepolst te hebben. Tot op heden is alleen het contact 

met Thialf hoopgevend. De oud-jeugdleden hebben het druk met hun eigen activiteiten.  

 

Josephine doet de suggestie om de Van Genabeekgroep bij elkaar te brengen om te bekijken of 

ze in een roulatiesysteem wél mogelijkheden zien. Aad G zal dit oppakken. Josephine biedt aan 

om daarbij te helpen. Daarnaast geeft Aad aan Jos de Vos te polsen.  

Dirk en Natalie bieden aan de minder snelle jeugd te trainen. 

 

6. Jeugdzaken  

Johny doet verslag over het afgelopen jaar en meldt de plannen voor het komend jaar.  

Afgelopen winter is Astrid van Diepen definitief gestopt in de jeugdcommissie hiervoor is Toon 

Iding, de vader van Roos, in de plaats gekomen. De jeugdcommissie bestaat nu uit 3 leden: 

Rachel de Wit, Toon Iding en Johny Schellings.  

Tijdens de laatste schaatstraining heeft de jeugdcommissie een presentatie voor de ouders 

gehouden waarin ook voorlichting is gegeven over de zomertrainingen voor de jeugd.   

Ontwikkelingen in het afgelopen jaar:  

− een positieve groei van 41 jeugdleden in 2021 naar 49 jeugdleden in 2022. De 

jeugdcommissie gaat deze aantallen jaarlijks monitoren om zicht te houden op groei of 

krimp;  

− Tijdens het schaatsen in het Sportiom stonden er gemiddeld 35 jeugdleden op het ijs met 

uitschieters over de 40 jeugdleden; 

− De trainers hebben de BBK (Bossche Baan Kampioenschappen) opgezet. Dat is door de jeugd 

zeer goed ontvangen. Hier deden gemiddeld 30 leden mee tijdens 2 wedstrijden. 36 Leden 

gaven aan dat zij dit graag als een terugkerende activiteit zien; 

− Tijdens de eerste skeeler training waren er 7 proefleskandidaten;  

− Damien Dekker is uitgeroepen tot Jeugdsporter van het jaar. Tijdens de eerste 

skeelertraining kreeg hij zijn prijs uitgereikt. 

 

De jeugdcommissie heeft de volgende doelen gesteld voor 2022. 

− Constante groei van het aantal jeugdleden; 
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− Groei van de groep jeugdleden die in Eindhoven trainen en wedstrijden rijden. Om dat te 

bevorderen zijn, in overleg met de baancommissie Eindhoven, aan het eind van het seizoen 

aan de jeugd proeflessen op de baan in Eindhoven aangeboden;  

− Carpoolen door ouders voor trainingen in Eindhoven; 

− Het jeugdkamp. Dit vindt plaats in oktober 2022, vlak voor de herfstvakantie; 

− Aansluiten bij de 80jarig jubileum commissie met activiteiten voor de jeugd. 

 

Naar aanleiding van deze informatie geven aanwezigen in de ALV de volgende reacties. 

− Het vergroten van de betrokkenheid van ouders is een belangrijk middel om binding met de 

VIJC te versterken én om de pool van vrijwilligers te vergroten.  

− De wens bestaat om het familie schaatsen, of een aangapaste vorm hiervan, weer in ere te 

herstellen. 

- Ook voor jeugdleden kan schaatskleding besteld kan worden. Ouders moeten hier bericht 

van krijgen.    
- Om voor meer instroom van jeugdleden aan het begin van het seizoen te zouden is bedacht 

om Kerstschaatsen naar het begin van het seizoen te verplaatsen (Herfstschaatsen) De 
commissie Kerstschaatsen zal bekijken of het haalbaar is hier een pilot mee te starten.  
 

7. Evaluatie clubkampioenschappen  
De opkomst was heel goed, de sfeer gezellig. Helaas was vanwege de corona maatregelen de 

horeca nog steeds gesloten, maar dankzij wat spoed boodschappen kon er toch nog iets 

gedronken worden. 

 

Marieke vond dat het erg lang wachten was op de prijsuitreiking. Kan dat niet anders?  

Stephan legt uit dat de uitslag pas beschikbaar komt nadat alle wedstrijden verreden zijn en de 

scheidsrechter zijn handtekening heeft gezet. Het vaststellen van de definitieve uitslag duurde 

helaas erg lang vanwege een verkeerde start op de 500 meter die in de uitslag gecorrigeerd 

moest worden.  

 

Dirk oppert het idee om ook eens iets anders te organiseren, bijvoorbeeld een marathon of 

achtervolging.  

Aad geeft aan dat het nu moeilijk inpasbaar is in het wedstrijdschema. Het kan wel als wij 

daarvoor vooraf een aparte avond laten inplannen. Dat kost uiteraard extra ijshuur.  

 

8. Rondvraag en sluiting  
Martin brengt drie punten in.  

- Het evenement Proef Vught biedt kansen om ons te etaleren.  

- Gaat het afgezegde jubileumkamp nog verplaatst worden naar een ander moment? 

Antwoord: nee.  

- Op 24 september wordt de Wielerploegen Tijdrit voor de 25ste keer verreden. Hij doet een 

oproep voor deelnemers en vrijwilligers voor dit evenement. 

 

Stephan sluit de vergadering onder dankzegging voor ieders constructieve inbreng en met de 

uitnodiging aan allen om deel te nemen aan de door Jos verzorgde lunch. 

 

.-.-. 


