Algemene ledenvergadering op 8 juni 2017.
Aanvang: 20.30 uur
AMVJ Sportcentrum
Sportpark Het Loopveld
Aanloop 2
1183 SZ Amsterdam
t +31 (0)20 64 57 248

Verslag
Aanwezig: Jaap Bollee, Mary de Bruijn, Els Brands, Rob Maaswinkel, Sander Kaarsgaarn,
Patricia Otter, Jan Groot, Rob Bovee (zie presentielijst)

1. De voorzitter opent de vergadering.
1.1.) Afwezig met bericht: Toos Rottinghuizen, Ineke Smit, Leon

1.2.) Agenda wordt ongewijzigd vastgesteld
2.) Verslag van de jaarvergadering 28-06-2016. Het verslag wordt vastgesteld met de
opmerking dat het voortaan wenselijk is dat de personen met voor- en achternaam worden
geduid. Verder goedgekeurd met dank aan de secretaris.
3.) Jaarverslag van de secretaris over het seizoen 2016-2017.
De secretaris meldt onder andere op dat dit jaar werd gekenmerkt door de technische
problemen bij de Jaap Edenbaan, waardoor veel lessen uitvielen en het gebruik van de nood
ijsbaan van mindere kwaliteit. Desondanks kan AMVJ schaatsen terugkijken op een
succesvol schaatsjaar met wederom een groot succes voor het georganiseerde Thialf uitje.
De bus naar Thialf was snel volledig vol wat in voorgaande jaren wel eens anders is
geweest. Het Thialf uitje is voor AMVJ schaatsen tenslotte een belangrijk kenmerk waar
AMVJ Schaatsen zich mee onderscheidt van andere verenigingen.
4.) Financiële jaarstukken 2016-2017
4.1.) Baten en lasten 2016-2017.
Er is sprake van een herziene gecorrigeerd jaarverslag van de versie die per e mail is
doorgestuurd.

Sander geeft toelichting op de baten en lasten merkt op dat door het uitvallen van lessen
minder kosten zijn gemaakt aan instructeurs en daarom een winst is gemaakt van 2500
euro.
Daarnaast zijn de gereserveerde uitgaven voor 2 instructeursjassen niet besteed. Voor de
rest zijn de cijfers conform de begroting.
4.2.) Balans 2016-2017.
KasCommissie heeft een foutje in het balanstotaal geconstateerd en aan de penningmeester
doorgegeven. Daarom is een herziene versie van de financiële jaarstukken opgesteld.
De reserve, het eigen vermogen van de vereniging is in 2016-17 gestegen tot 14.050,42
(11.526,08) door de eerder genoemde winst.
Els Brands merkt op wat de bestemming kan zijn voor het gestegen vermogen. Het bestuur
antwoordt en overweegt een extra reservering te maken voor een bijdrage aan de kosten
voor het 100 jarig bestaan van de vereniging AMVJ. Zie verder rondvraag
Verslag kascommissie.
De kascommissie vertegenwoordigd door Patricia Otter heeft de herziene verslag is
beoordeeld en geaccordeerd.
De financiële kascontrolecommissie stelt daarom voor de penningmeester te “dechargeren“
voor het jaar 2016-2017.Financiële jaarstukken 2016-2017 worden vastgesteld en de ALV
verleent het bestuur decharge.
4.3.) Begroting 2017 - 2018.
Rob Bovee merkt op dat de KNSB afdrachten extreem hoog worden begroot op 1601 euro
ipv KNSB afdrachten 478,84 in 2016-17.
In de begroting wordt uitgegaan van een volledige afdracht van 7,50 per lid aan KNSB voor
verzekering en niet langer alleen aan het Gewest (verzekering voor 0,50). Onduidelijk is
waar we het bedrag voor welke diensten van de KNSB voor betalen en of we dat wel
gebruiken. Rob Maaswinkel zoekt het verder uit.
4.4.) Contributie.
Zonder verhoging van de contributies wordt een tekort van 1000 euro begroot.
Bestuur stelt voor om de contributie niet te verhogen op basis van de begroting 2017-2018.
Daarbovenop geldt een korting ter grootte naar verwachting van 24 euro per lid dat de Jaap
Eden Stichting heeft aangeboden voor het uitvallen van schaatsuren in seizoen 2016-17. We
zijn voor de keuze gesteld om de restitutie rechtstreeks aan de leden te vergoeden of te
verrekenen in de contributie volgend jaar. Voor het laatste hebben we gekozen omdat dat
administratief eenvoudiger is en omdat de niet gebruikte toegangsrechten uit seizoen 201617 langer geldig blijven voor de leden en gebruikt kunnen worden tot en met december
2017.
De nieuwe leden krijgen in principe geen korting. Nieuwe leden betalen dus het standaard
volle bedrag:
Contributie voor bestaande leden bedraagt volgend jaar derhalve 162 minus naar
verwachting 24 korting. Sander zal dit eind juli verwerken in de te verzenden facturen.
Exacte formulering zal worden overlegd met Rob Maaswinkel.
5.) Samenstelling bestuur:
Volgens rooster van aftreden is Jan Groot aftredend.
Jan Groot stelt zich herkiesbaar en wordt per acclamatie voor vier jaar herbenoemd.
6.) Samenstelling van commissies:

6.1.) Commissie bijzondere activiteiten: Mary de Bruijn met ondersteuning
van Jaap Bollee en Johan Groot.
6.2.) Kascommissie: Brenda Palz, Suzanne Everhard en Patricia Otter
(roulerend in tweetallen)
6.3.) PR: Jaap Bollee
Communicatie: Els Brands
ICT: Erwin Dondorp
Ontwerp Website: Bobbie Hondeveld
7) Aanstelling vertrouwenspersoon Els Brands .
Met de aanstelling volgen we het algemene beleid van sportkoepels en sportbonden.
Dit wordt algemeen gecommuniceerd in de vereniging en op de website.
8.) Rondvraag
●

●
●

●

Voorzitter doet verslag van de stand van de Jaap Eden Baan. Komende 3 jaar is
gebruik van de Jaap Eden Baan toegezegd door de gemeente. De ijsbaan zal voor
1,3 mio worden gerepareerd met hulp van subsidie van de gemeente. Op termijn
spelen concurrerende bestemmingen als woningbouw of zelfs uitbreiding
sportvelden.
Els Brands merkt op dat 26 november in principe het Thialf is gepland maar dit wordt
nog niet algemeen gecommuniceerd.
Jaap Bollee vraagt aandacht voor een rood AMVJ jasje zoals dat bij AMVJ hockey
wordt gebruikt. Het jasje kost slechts 35 euro per stuk. De contactpersoon bij hockey
heeft een kledingimportbedrijf. Er is algemene instemming dat het een een mooi jasje
is dat eventueel dienst kan doen voor het 100 jarig bestaan. Jaap gaat er verder
werk van maken alvorens eerst contact op en in overleg met Johan te treden die nu
bezig is met de kleding.
RM 100 jarig bestaan: er is mogelijk geld beschikbaar voor kleding. Rob Bovee
suggereert om bij de algemene AMVJ beheer langs te gaan voor extra bijdrage.
-o-

