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Notulen Algemene vergadering IJsvereniging “Laag-Soeren” 
d.d. 09 december 2019. 

 

Aanwezig:       12 bestuursleden en 11 leden. 
                         Presentielijst is getekend door de aanwezigen. 
Afmeldingen:  Dhr. B. Verhaaf, dhr. B. Godwaldt, dhr. R. Curré en dhr. R. Westrik. 
 
1. Opening door de voorzitter. 
    De voorzitter (dhr. E. Bielleman) opent de vergadering en heet iedereen welkom, in het  
    bijzonder ons erelid dhr. W. Rouwenhorst. Ons erelid dhr. M.J. van Eijbergen is op  
    16 november jl. overleden. Hij was 47 jaar bestuurslid en daarna nog 9 jaar wedstrijd- 
    commissielid.  
    Er wordt een moment stilte gevraagd. De fam. van Eijbergen wordt sterkte  
    gewenst voor de komende tijd. 
    De voorzitter blikt nog even terug op het seizoen 2018-2019. In november hadden we wat  
    minder toestroom van de bovenbeek en de bronpomp is daarom tijdelijk bijgezet. Eind 
    december is het water ‘op hoogte’ gebracht. Weinig vorst gehad. Even leek het erop dat we 
    op 22 januari konden schaatsen (5 cm ijs), maar helaas viel er op die avond een pak sneeuw.  
    De nieuwe LED-verlichting is gerealiseerd. Alle bestuursleden bedankt voor hun inzet en in 
    het bijzonder dhr. B. van Eijbergen voor het inzetten van zijn materieel 
    Tot slot; op onze website is diverse overige informatie te lezen. 
    Iedereen een plezierige vergadering gewenst. 
    Na de pauze zal dhr. B. van der Saag een lezing houden over de Gravinnebeek te Eerbeek. 
         
2. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 10 dec. 2018 en jaarverslag 2018-2019. 
    De notulen worden tekstueel en inhoudelijk goedgekeurd. 
    De voorzitter dankt de secretaris (dhr. J. Groot) voor het maken van de notulen en deze 
    worden door beiden ondertekend.  
    Vervolgens leest de secretaris het jaarverslag voor van het seizoen 2018 - 2019. Ter  
    aanvulling; het DELS-fonds heeft onze aanvraag voor subsidie (LED-verlichting) niet  
    gehonoreerd (25 nov. 2019). Dit onderwerp valt buiten het boekjaar, vandaar niet vermeld in 
    het jaarverslag. We mogen wel een nieuwe aanvraag indienen. 
     
3. Ingekomen stukken en mededelingen. 
    Er zijn 4 afmeldingen voor deze vergadering ingekomen (zie aanhef). Geen mededelingen 
    die betrekking hebben op de vergadering. 
 
4. Verslag penningmeester. 
    De penningmeester (dhr. E. Asscheman) licht het financiële verslag over het boekjaar  
    2018-2019 uitgebreid toe. 
    Enkele opmerkingen:  
    Het energieverbruik is altijd een hoge kostenpost. We kunnen de Oranjestichting Laag- 
    Soeren het verbruik en het vastrecht in rekening brengen. We krijgen in 2019 een 
    beheersvergoeding van € 1.700,-- (dat was € 1.450,-- voor 2018 v.h. RVO) van de Agrarische 
    Natuurvereniging Veluwe IJsselzoom (Botanisch Waardevol Grasland). Het contract loopt 
    t/m 2021. 
    Resultaat over dit boekjaar is positief. 
 
5. Verslag kascommissie. 
    De commissie bestond dit jaar uit: dhr. M. Booij en de dhr. W. Rouwenhorst met als reserve 
    mevr. M. van Breda. De heren Booij en Rouwenhorst zijn uitgenodigd voor de controle.  
    Namens de commissie meldt dhr. Booij, dat zij de boeken hebben gecontroleerd en het er  
    prima uitzag. Advies van de kascommissie; aanvraag subsidie 2020 bij het DELS-fonds mee 
    laten wegen dat de ijsbaan bij de Dierense Speeltuin weg is.  
    Dhr. Booij vraagt de vergadering om de penningmeester en het bestuur te 
    dechargeren. De vergadering gaat hier unaniem mee akkoord.  
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    De voorzitter dankt de penningmeester voor het gedane werk en de kascommissie voor de 
    controle van de boeken. 
    Dhr. Rouwenhorst was dit jaar aftredend, als nieuw reserve lid wordt dhr. B. de Graaff 
    benoemd. Dhr. Rouwenhorst wordt bedankt voor zijn inzet bij de kascontroles.  
     
6. Begroting 2019 - 2020. 
    De  penningmeester legt uit hoe de begroting voor het nieuwe jaar tot stand is gekomen. 
    Deze is gebaseerd op: "geen ijs" 
    Er is een groot verschil tussen de uitgaven en inkomsten. Negatief € 10.900,-- Dit wordt  
    veroorzaakt door de post LED-verlichting. We zouden € 5.000,-- lenen bij de Gemeente 
    Rheden “Stimuleringsfonds Volkshuisvesting”, maar hieraan waren € 1.500,-- aan kosten 
    verbonden (zie notitie in het jaarverslag). Het tekort halen we uit onze reserves. Normaal  
    hebben we een reserve van 2 jaar en wordt nu 1½ jaar. 
    Ook gaan we onderzoeken of de elektra-aansluiting van 3x40A naar 3x25A kan. Bespaart  
    ca. € 700,-- per jaar excl. 1-malige kosten wijzigen aansluiting. 
    De begroting, zoals gepresenteerd geeft voor de aanwezige leden geen aanleiding tot 
    opmerkingen. Leden zijn akkoord. 
 
7. Bestuursverkiezing. 
    Volgens het rooster zijn dit jaar aftredend: de heren E. Asscheman, A. H. van Breda,  
    W. Nieuwenhuis, G. Veeneman en H. Bosman en zijn alle bestuursleden 
    herkiesbaar. 
    Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld.  
    De vergadering gaat akkoord. Onze herkozen leden krijgen een luid applaus. 
     
8. Verslag van de wedstrijdcommissie. 
    Geen activiteiten ondernomen, omdat we geen ijsdag hadden. Er is geen verslag. 
    Dhr. R. Westrik heeft laten weten geen zitting meer te nemen in de wedstrijdcommissie 
    (woont op Texel). Gerben Veeneman neemt zijn plaats over als voorzitter. 
 
 9. Verslag van de kantinecommissie. 
     De voorzitter kantinecommissie (dhr. Z.H. Bosman) heeft een verslag opgesteld en leest dit 
     voor. De voorzitter dankt de kantinecommissie voor hun inzet. Dit verslag zal bij de notulen 
     van deze vergadering worden gevoegd. 
  
10. Bestuursbeleid en voorstellen. 
      De betonnen expansievaten (in afwijking met de notulen van de ALV 2019) worden in 2020 
      “in gang” gezet.  
      De contributie voor het nieuwe seizoen wordt niet verhoogd. 
 
11. Eventuele voorstellen van leden en rondvraag. 
      Mevr. Bielleman:         De bloemen langs het hekwerk stonden wel prachtig mooi.  
                                          Handhaven? Zullen we proberen.  
      Dhr. B. van Eijbergen: Soeren’s Belang heeft een website. Komt de IJsvereniging daar nog 
                                          met een verhaaltje op? Nee, er komt wel een link naar de site van de 
                                          IJsvereniging. 
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 dhr. B. van der Saag een uitbundig pleidooi gehouden over de 
Gravinnebeek. Dhr. van der Saag wordt hartelijk bedankt en ontvangt en kleine attentie. 
 
 
 

Akkoord voorzitter                                                                                                                 Akkoord secretaris 


