28e Algemene Ledenvergadering van de Schaatstrainingsgroep
Schoorl

vrijdag 22 mei 2015

Aanwezig: Dennis van Dok (voorzitter), Rob van Andel (bestuur), Cees Stoop (bestuur), Hermieke Veldman, Dick Ernste, Anita Pielaet, Klaus Niederstätter (namens de sportraad), Aafke Hoogeboom, Jos Hoogeboom, Gerard Pater, Roland
Broersen, Willem de Maaré (belangstellende), Mariska Snoodijk, Marieke Stoop, Klaas Tillema (later wegens EHBO dienst
wandelvierdaagse).
Afwezig met afbericht: Emmeke en Henk Smit, Frank Smit, Mineke Ramaker, Maddie Pauptit.
De penningmeester, Peter Admiraal, is afwezig wegens vakantie.

Opening
De aanvang van de vergadering is iets verlaat, om aan te sluiten bij de training op vrijdagavond. Zowel Dennis als Rob
hadden daarbij problemen met de trein wegens een stremming bij Uitgeest. Om 20.50 uur zit iedereen toch aan de koffie
en kunnen we beginnen.

Bestuurswisseling
Dennis benadrukt dat er een gemankeerd bestuur zit; de penningmeester treed reglementair af en er hebben zich nog geen
kandidaten gemeld. Ook Cees gaat over een paar jaar echt uit het bestuur.
Dennis verwacht niet dat er uit het betrekkelijk kleine gezelschap iemand naar voren komt om zich te melden voor het
bestuur.
Gerard Pater vraagt hoe het bij STG Bergen is, en hoe ze daar tegen een eventuele fusie aankijken. Dennis: Er is daar
voldoende bestuur, zelfs nog een aparte, zeer actieve wedstrijdcommissie. In een overleg met het bestuur van Bergen
hebben we het al gehad over de mogelijkheid van een fusie, en daar stond men zeker niet negatief tegenover.

Ingekomen stukken en mededelingen
Het voornaamste, recente nieuws komt van de baancommissie, die dinsdag 26 mei weer een vergadering heeft. Ook bij
de baancommissie is de bestuurlijke druk hoog, er is zelfs bedacht dat de aangesloten verenigingen bij toerbeurt maar
bestuursleden moeten leveren. Ook financieel zijn er sores: doordat er steeds minder abonnementhouders zijn, vallen de
inkomsten terug en kan er waarschijnlijk minder ijs gehuurd worden. Men denkt erover één van de uren te laten vervallen.
Het nieuwe licentiestelsel van de KNSB houdt in dat iedereen voortaan zèlf zijn licentie moet aanvragen. Hierover zijn de
bestaande licentiehouders al door de KNSB per e-mail geïnformeerd.
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Klaus raadt aan de leden nog eens extra te waarschuwen, omdat mensen het anders geheid vergeten.
De kosten van de licenties zijn lager dan voorheen, daar staat tegenover dat de abonnementen waarschijnlijk duurder
worden. Het oude retributiesysteem, waarbij de KNSB een teruggave deed aan het gewest via de licentie-inkomsten komt
te vervallen.
Mensen die helemaal geen wedstrijden (langebaan, shorttrack, skeeleren) rijden hoeven geen licentie af te nemen. Er is
ook nog de mogelijkheid om een daglicentie te nemen maar die is na drie keer al duurder dan een licentie voor een jaar.
Op de vraag of er nog aanvullende punten voor de agenda zijn, vraagt Gerard of de club misschien lid kan worden van
de KNAU. Dit zou voordelen bieden bij deelname aan bepaalde hardloopwedstrijden (zoals vooraan kunnen starten). Het
antwoord is dat het waarschijnlijk ingewikkeld ligt: het bestuur van de STG is geen officieel bestuur omdat we geen eigen
statuut en KvK inschrijving hebben. Dus zou de Schoorlse IJsclub zo’n lidmaatschap moeten aanvragen. Daar horen dan
waarschijnlijk weer bepaalde afdrachten bij. Gerard wil het wel navragen bij de KNAU.
Dennis geeft aan dat de vorm van de Algemene Ledenvergadering zelf ter discussie staat, want om echte beslissingen te
kunnen maken is het noodzakelijk een quorum van de leden te hebben. De opkomst is nu heel laag.
Klaus suggereert dat de vergadering gecombineerd kan worden met de slotavond, als er meer leden komen. Of bij de
oproep te melden dat de kas leeg is, dan komen ze zeker allemaal.
Anita vraagt of de samenwerking met Bergen ook inhoudt dat de slotavond gecombineerd wordt. Dit is nog onzeker. De
slotavond van afgelopen seizoen werd door Bergen gehouden bij de Beeck, inclusief een sport- en spelevenement wat ze
erg goed bevallen is.

Behandeling van de notulen van 16 mei 2014
Pagina 3: naar aanleiding van de discussie over de zakelijke rekening vraagt Marieke hoe het hiermee afgelopen is. De
rekening was feitelijk al van de Schoorlse IJsclub omdat die de KvK inschrijving heeft. De tenaamstelling van de rekening
is aangepast, met een notitie dat de STG volmacht heeft om de rekening te gebruiken. In de situatie is hiermee niets
veranderd, maar het is voor de bank nu duidelijker. Het enige probleem bij de omzetting was dat Peter tijdelijk zijn pasje
niet kon gebruiken (er moest een nieuwe pas aangemaakt worden).
Klaus: kan de STG een eigen vereniging worden? Dennis: Ja, maar heeft veel voeten in aarde (aanpassen van statuten, een
bezoek aan de notaris, etc.). Het is eerder onderzocht en het advies is altijd geweest om onder de IJsclub te blijven.
Cees meldt dat Piet Harstra (genoemd in de vorige vergadering) inmiddels is overleden.
Pagina 5: Cees geeft aan dat de Deen sponsoractie weer is aangevraagd. Normaliter doen ze niet twee jaar achtereen
dezelfde club, maar Cees was benaderd door de filiaalhouder. Om mee te doen aan de Rabo fietssponsoractie zijn we te
laat, die is al op 6 juni volgens Aafke. Volgend jaar moeten we er sneller bij zijn.
Gerard geeft aan al een paar jaar niet meer benaderd te zijn om clubloten van de Grote Clubactie te kopen. Mariska vind
dat het voor sommige kinderen lastig is om loten te verkopen, vooral als ze niet in Schoorl zelf wonen. Marieke zegt
dat er veel verschil is in het aantal loten wat door de jeugdleden verkocht is. Met name Isa Lam heeft enorm veel loten
verkocht. Marieke zal dit jaar niet meer inschrijven, het kost haar ook veel tijd omdat bijna alle loten apart moeten worden
behandeld. Mariska oppert om andere ouders te benaderen om te helpen.
Gerard stelt voor dat bij een vervolg de pupillen eens op woensdag op de training komen om loten aan de loopgroep te
slijten. Hij vraagt ook of er al eens gekeken is naar de sponsorloterij. Als je loten koopt kun je opgeven naar welke club het
gaat.
Dennis looft alle ideeën om inkomsten te genereren, maar vind dat het natuurlijk wel in eerste instantie om sport moet
gaan. We zijn geen noodlijdende club. Gerard ziet dit juist als een teken dat we meer kunnen bieden dan andere clubs.
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Volgens Dennis hangt dit wel weer allemaal van de inzet van vrijwilligers af.
Marieke vraagt of er nog een feest komt wegens het 45-jarig jubileum. Dennis laat weten dat we ervan afgezien hebben.
Klaus meldt dat er ook bij de gemeente een subsidiepotje is voor jubilea.

Jaarverslag
Het jaarverslag, met daarin de bijdragen van de penningmeester (het financiële verslag) en een verslag van Klaas Tillema
(die pas later zou komen), wordt behandeld.

Leden
Er zijn steeds minder leden; toch is er wel behoefte aan sport, in het bijzonder voor hardlopers, cross-fit, etc. wat erg lijkt
op wat we doen. Wellicht liggen hier ook kansen.
Op het punt van werving bij de jeugd oppert Klaus dat er wellicht samengewerkt kan worden met de vakleerkracht op
scholen (meester Dennis). Marieke noemt het voorbeeld van de tennisclub, die de leerlingen een tennisclinic liet doen in
plaats van gymles en daarna drie gratis proeflessen aanbood. Dat heeft geleid tot een flinke aanwas.
Mariska zegt dat in bergen maar één kind op school op schaatsen zit, (en dan nog bij Alkmaar).
Klaus suggereert om na het jeugdschaatsen een afsluitfeestje te houden met bijvoorbeeld een skeelerochtend. Anderen
denken dat kinderen weer snel aan het voetballen moeten op de zaterdagochtend.
Cees ziet wel een nadeel: wij hebben geen ijsbaan en geen skeelerbaan, zelfs geen geschikte plek om te skeeleren in Schoorl.

Financiën
Het financiële verslag van de penningmeester wordt behandeld. Klaus meldt dat opleidingskosten gedeclareerd kunnen
worden. Cees: we waren daar net te laat mee. Klaus benadrukt het in het vervolg toch te proberen.
Marieke vraagt wat men ervan vindt als een spontane feestcommissie zich zou melden. Dennis zal dit, mits voorzien van
een plan en een begroting, zeker toejuichen (en middelen beschikbaar stellen).
Klaus zegt dat een eventuele fusie uitgesteld zou moeten worden tot na het 50-jarig jubileum, anders loop je veel subsidie
mis.
Rob meldt ten aanzien van het budget voor de lopers dat in navolging van de drie techniektraining van Peter van Buijtene
er dit jaar vijf in de planning staan, en er toch nog geld overblijft. Dus suggesties blijven welkom.
Dennis concludeert dat het (weer) niet gelukt is om in te teren op de (te) ruime buffer die de club heeft opgebouwd.

Boslopen
Hoewel er concurrentie is van andere loopevenementen hebben we nog geen klagen over de opbrengsten. Het lijkt zelfs
weer aan te trekken, volgens Rob. Cees heeft de Meeuwen aangeschreven in de hoop dat ze weer eens collectief meedoen.
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trainingen
Jos vraagt ten aanzien van de MTB-trainingen in het waterleidinggebied of iedereen wel een duinkaart heeft. Die kan
worden aangevraagd bij de website van PWN. De oude gezinskaart bestaat niet meer, maar Marieke checkt meteen even
en meldt dat kinderen tot 18 jaar gratis zijn. Dus alleen volwassenen moeten een (eigen) kaart aanschaffen (voor €11).

competitie
Rob vult op het verslag aan dat Fred en Jolanda hebben meegedaan aan de NK Masters. Jolanda heeft meegedaan aan NK
masters en werd 2e in haar categorie. Fred werd ziek na de eerste dag.
Jeske heeft meegedaan aan NK marathon.
De dagen van de recordwedstrijden in Heerenveen waren wat ongelukkig, wat waarschijnlijk te maken had met de geplande verbouwing van Thialf. Willem vraagt of dat komend seizoen anders wordt. Cees zegt dat het onder andere
afhangt wat men gaat doen met de nieuwe baan van Leeuwarden; het zou kunnen dat Thialf exclusief wordt voor de
topschaatsers.

Activiteiten
Willem merkt op dat de camping de Kolibrie met een ’e’ is.

Communicatie
Mariska vindt de website achter lopen. Ze kan moeilijk informatie vinden over bijvoorbeeld de wedstrijden; ze krijgt dan
resultaten van 2012. Dennis licht toe dat het komt doordat niemand de nieuwe informatie plaatst. Dat is jammer, want het
is niet moeilijk, beaamt Gerard (die er regelmatig iets op plaatst). Iedereen die het zou willen mag redacteur worden op de
website.

Vaststellen contributie
het bestuur stelt voor de contributie niet aan te passen. Dit voorstel wordt door de vergadering overgenomen.
Men vraagt hoezeer de contributie verschilt van Bergen. Daar zit een aanzienlijk verschil in (circa €50 euro voor volwassenen bij STG Schoorl, tegen €75 bij Bergen). Willem zegt dat leden ook nog contributie betalen aan de Schoorlse IJsclub (€5
voor schaatsers, €1 voor lopers).

Discussie
Er volgt een open discussie over de verdere samenwerking met Bergen. Dennis noemt dat één scenario zou kunnen zijn
dat de leden zich uitschrijven bij Schoorl en lid worden bij Bergen. Dat is een mogelijkheid, maar zeker niet het scenario
dat we nu nastreven. Men suggereert dat de naamgeving van de club zou moeten veranderen (dat was bij de fusie van de
voetbalclubs zo ongeveer het enige heikele punt).
Dan is er ook nog een reserve van 10 k€, die eigenlijk van de Schoorlse IJsclub is. Zo zijn er nog wel meer ’hobbels’ op de
weg, maar met Bergen is in eerste instantie afgesproken om dat in kaart te brengen.
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Dick vindt, dat voordat alle scenario’s worden bekeken, er eerst gepraat moet worden met het bestuur van de Schoorlse
IJsclub. Juist voordat er een plan ligt, anders voelt de IJsclub wellicht dat er achter hun rug om gehandeld wordt. Hij biedt
aan om te helpen met een gesprek met de IJsclub. Het is belangrijk de IJsclub mee te krijgen voor er met Bergen gepraat
wordt. Dennis accepteert gaarne het aanbod.
Dennis heeft regelmatig overleg met de IJsclub, en ze zijn op de hoogte van de huidige samenwerking.
Klaus adviseert om bij verdere fusieplannen contact op te nemen met de Sportraad, die expertise heeft en hulp en begeleiding kan bieden.
Gerard vraagt waarom de loopshirts niet bij All4running besteld worden, die gespecialiseerd zijn in loopkleding. Hoewel
we begonnen zijn met Slikker Sport omdat we daar de schaatsjassen betrekken, is het inderdaad zinvoller om een meer
gespecialiseerd bedrijf te vragen. Hij heeft geen zin om van beide leveranciers offertes te vragen, omdat het teveel tijd kost.
Jos vraagt of de lopers worden verplicht het shirt te dragen. Veel lopers hebben veel kleding in de kast hangen, en een
sponshorshirt wekt in ieder geval het gevoel op van een zekere verplichting.
Na wat discussie is het nieuwe voorstel van Gerard om af te zien van de aparte wintershirts voor de lopers, en voor alle
leden shirts met korte mouwen te gaan regelen. Hij krijgt hiervoor het groene licht vanuit de vergadering. Gerard zal dit
verder regelen.
Klaus zegt dat voor de shirts ook nog geput zou kunnen worden uit het coöperatiefonds van de Rabobank.

rondvraag
Rob meldt nog dat op 13 juni de Dag van de Bouw is, en de werkzaamheden bij de Meent zijn te bezichtigen.
Gerard vraagt hoe bekend we zijn als loopgroep. Als mensen hem vragen waar hij loopt en hij zegt ’bij de schaatstrainingsgroep,’ dan denken mensen dat hij schaatst. Dennis suggereert om dan gewoon ’de STG’ te zeggen, want dat kan
uitgelegd worden als ’Schaats- en Trimgroep’.
Meer bekendheid zou mooi zijn, maar iemand moet zich opwerpen om promotie te maken voor de club.
Cees zal Tineke Leeghwater (van het Bergens Dagblad) weer eens benaderen, misschien is er een interview te regelen of
een item over de woensdaggroep.
Klaas, die inmiddels is binnengekomen, noemt op dat er wel eens beginners komen, maar die hebben het vaak erg moeilijk
omdat het niveau hoog is. Dennis is een paar keer gebeld door mensen die wel wilden gaan hardlopen, maar dat ging om
mensen zonder loopervaring, die hij niet kon aanraden om met de woensdaggroep mee te gaan.
Jos vraagt of Bergen ook een loopgroep heeft. Bergen heeft een gevorderde groep op dinsdagavond, en een meer recreatieve
groep op zaterdagochtend.
Klaus meld dat hij in de organisatie van Stichting Sporters BES zit, die het sportgala organiseert; hij roept op om mensen
en groepen te voordragen voor sportman/vrouw/ploeg van het jaar.
Hermieke meldt tenslotte dat zij en Mira Bruin als vertrouwenscontactpersonen geen belangrijke dingen hebben gedaan
dit jaar (wat goed is).

Borrel en sluiting
Na de rondvraag is het natuurlijk tijd voor de borrel met een hapje, en dank voor alle aanwezigen.
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