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Notulen Algemene Ledenvergadering IJsvereniging Laag-Soeren 
d.d. 04 december 2017. 

 

Aanwezig:       Tien bestuursleden en 13 leden. 
                         Presentielijst is getekend door de aanwezigen. 
Afwezig mk:    Dhr. G. Veeneman en dhr. Z. H. Bosman (beiden bestuurslid).  
Afmeldingen:  Dhr. R. Hillebrink en dhr. A. van Zeumeren. 
 
1. Opening door de voorzitter. 
    Dhr. E. Bielleman opent de vergadering en heet iedereen welkom, in het bijzonder onze 
    ereleden dhr. M.J. van Eijbergen, dhr. B. Godwaldt, dhr. B. Verhaaf en dhr. W. Rouwenhorst.   
    Hij blikt nog even terug op het seizoen 2016-2017. Ons bestuurslid Bernard van Eijbergen is 
    verkozen tot vrijwilliger van het jaar 2017 van Laag-Soeren. Hartelijk gefeliciteerd. Onze   
    ijsvereniging werd tweede.  
    Dhr. A. van Zeumeren heeft een koninklijke onderscheiding ontvangen en heeft de voorzitter 
    gevraagd de ijsverenging en de leden te bedanken voor de aanbeveling. 
    Na de pauze zal dhr. H Heskamp, boswachter van “Stichting Geldersch Landschap & 
    Kasteelen” een lezing houden. 
         
2. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 12 dec. 2016 en jaarverslag 2016-2017. 
    De notulen worden tekstueel goedgekeurd.  
    Inhoudelijk een vraag tw.:  
    punt 11: hoe staat het met het verharden ijsbaan? Er is onderzoek gedaan en het huidige         
    bestemmingsplan geeft hierin geen ruimte. Voorjaar 2019 is een herziening van het 
    bestemmingsplan gepland. De IJsvereniging zal dit nauwlettend in de gaten houden. 
    De voorzitter dankt de secretaris voor het maken van de notulen en deze worden door beiden 
    ondertekend.  
    Vervolgens leest de secretaris (dhr. J. Groot) het jaarverslag voor van het seizoen  
    2016 - 2017. 
     
3. Ingekomen stukken en mededelingen. 
    Er zijn geen ingekomen stukken en mededelingen die betrekking hebben op de vergadering. 
 
4. Verslag penningmeester. 
    Dhr. E. Asscheman licht het financiële verslag over het boekjaar 2016-2017 uitgebreid toe. 
    Enkele opmerkingen:  
    Energie blijft en is nog de grootste kostenpost. Subsidie van het RVO (Rijksdienst voor  
    Ondernemend Nederland) loopt nog t/m december 2018. Resultaat over dit boekjaar, t.g.v.  
    de ijsperiode, in januari is positief. 
 
5. Verslag kascommissie. 
    De commissie bestond dit jaar uit: dhr. B. Peters en mevr. M. van Breda (reserve dhr.  
    W. Rouwenhorst). Per ongeluk (hiervoor onze verontschuldiging aan mevr. van Breda) zijn de 
    heren Peters en Rouwenhorst opgeroepen voor de controle. Namens de commissie meldt  
    dhr. Peters, dat zij onlangs de boeken hebben gecontroleerd en dat het er prima 
    uitzag. 
    Dhr. Peters vraagt de vergadering om de penningmeester en het bestuur te 
    dechargeren. De vergadering gaat hier unaniem mee akkoord. De voorzitter dankt de 
    penningmeester voor het gedane werk en de kascommissie voor de controle van de 
    boeken. 
    Mevr. van Breda was dit jaar aftredend, als nieuw reserve lid wordt dhr. M. Booij 
    benoemd. Mevr. van Breda wordt bedankt voor haar inzet bij de kascontroles.  
     
6. Begroting 2016 - 2017. 
    De  penningmeester legt uit hoe de begroting voor het nieuwe jaar tot stand is gekomen. 
    Deze is gebaseerd op: "geen ijs". 
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    Er zijn enkele bedragen meegenomen voor een ander hekwerk en LED verlichting t.b.v. de 
    ijsbaan (het zijn nu halogeen lampen en we hebben geen reserve lampen). 
    De begroting, zoals gepresenteerd geeft voor de aanwezige leden geen aanleiding tot 
    opmerkingen. Leden zijn akkoord. 
 
7. Bestuursverkiezing. 
    Volgens het rooster van aftreden zijn dit jaar aftredend: de heren E. Bielleman, R. Curré,  
    B. van Eijbergen en A. van der Honing (allen herkiesbaar). 
    Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld. Met unanieme stemmen worden de 
    leden met een luid applaus herkozen.  
     
8. Verslag van de wedstrijdcommissie. 
    Geen activiteiten ondernomen, omdat we maar 2 ijsdagen hadden. Er is geen verslag. 
 
 9. Verslag van de kantinecommissie. 
     Dhr. Z.H. Bosman heeft een verslag opgesteld. I.v.m. zijn afwezigheid leest de voorzitter het 
     verslag voor. De kantinecommissie zou nog vrijwilligers kunnen gebruiken. Dit verslag zal bij 
     de notulen van deze vergadering worden gevoegd. 
  
10. Bestuursbeleid en voorstellen. 
      De beschoeiing van de aanvoersloot is vernieuwd en er is nogal wat snoeiwerk uitgevoerd. 
      Voorstellen; Voor het komend jaar zouden we de volgende voorzieningen  willen treffen: 
      a) terreinverlichting voorzien van LED lampen (zie punt 6 uit deze notulen).  
      b) het hekwerk voor het clubgebouw en de twee poorten links en rechts vervangen.  
      c) ca 8 stuks betonnen expansievaten plaatsen ter voorkoming van minder scheurvorming 
          van het ijs en ook minder water op het ijs.    
      d) contributie voor het nieuwe seizoen wordt niet verhoogd. 
 
11. Eventuele voorstellen van leden en rondvraag. 
      Dhr. W. te Hennepe; Water oppompen is duur, waarom niet meer water uit de bovenbeek 
                                        halen?  Er is onvoldoende water in de bovenbeek (de laatste jaren) en 

     het Waterschap Vallei en Veluwe staat niet toe dat we al het water uit 
     de bovenbeek trekken.    

      Mevr. M. Curré;         De RABO bank ondersteunt activiteiten en projecten in de regio. Is 
                                        daar niet eens naar te informeren? De secretaris zal dit onderzoeken.  
      Verder geen voorstellen cq vragen. 
 
13. Sluiting .  
      De voorzitter sluit de vergadering, dankt de leden voor hun aanwezigheid en inbreng en 
      biedt allen, namens de vereniging, nog een consumptie aan.  
 
Na een korte pauze werd er door de heer Herman Heskamp een fascinerende lezing gehouden 
over onze inheemse vleermuizen (diertjes die schijnbaar stil in het donker leven). 
 

Akkoord voorzitter                                                                                                                 Akkoord secretaris 


