
hierbij nodigen wij alle leden uit tot het bijwonen van de
Algemene ledenvergadering op dinsdag 11 juni 2019. 
De locatie van de ALV is het AMVJ Sportcentrum aan Het Loopveld,
Aanloop 2, 1183 SZ Amsterdam, t +31 (0)20 64 57 248.
Aanvang vergadering 20:30 uur.
Na afl oop van de ALV wordt de aanwezigen een drankje aangeboden
door het Bestuur.

Uitnodiging ALV 11 juni 2019

1.) Opening.
1.1.) Mededelingen.
 
1.2.) Vaststellen van de agenda.

2.) Verslag van de jaarvergadering 13 juni 2018 (bijlage).

3.) Jaarverslag van de secretaris over het seizoen 2018-2019 (mondeling)

4.) Financiële jaarstukken 2018-2019 (bijlage). 
4.1.) Baten en lasten 2018-2019.
4.2.) Balans 2018-2019.
 Verslag kascommissie. 
 De fi nanciële kascontrolecommissie stelt voor de penningmeester
 te “dechargeren “ voor het jaar 2018-2019.
4.3.) Begroting 2019 - 2020.
4.4.) Contributie. 
 Bestuur stelt voor om de contributie ongewijzigd te laten op basis
 van de begroting 2019-2020. 

5.) Samenstelling bestuur:
 Volgens rooster van aftreden zijn Sander Kaasgaarn en Johan Groot aftredend.
 Sander en Johan stellen zich herkiesbaar.
 Benoeming Vice-voorzitter Jaap Bollee ivm verwachte afwezigheid door lang  
 verblijf in het buitenland komend jaar van Rob van Maaswinkel.
 Jaap vervangt Rob M in de tijd dat Rob in het buitenland afwezig is. 

6.) Samenstelling van commissies:
 ●  Kascommissie 2019 -2020: Ronald van den Hoek en Pieter Herweijer.
 ●  PR: Jaap Bollee, Els Brands en Bobbie Hondeveld.  
 ●  Jorrit Brenninkmeijer wordt benoemd als commissaris marathonschaatsen
 
7.)  Rondvraag.

Agenda



Locatie: AMVJ Sportcentrum, Het Loopveld, Amstelveen. Aanvang 20:30 uur.
Aanwezig:
Rob Bovee, Jorrit Brenninkmeijer, Jan de Gorter, Jaap Bollee, Patricia Otter,
Sander Kaarsgaarn, Els Brands, Mary de Bruijn, Jan Groot Secr., Rob van Maaswinkel Vz.
Afwezigen met bericht:
Toos Rottinghuizen, Ineke Smit, Manon Hunter, Johan Groot

1.)
De voorzitter opent de vergadering en vraagt naar eventuele wijzigingen in de agenda 
en punten voor de rondvraag.
1.2.) Agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.) Bespreking Verslag ALV 6 juni 2017
AMVJ Schaatsen moet worden geschreven met een hoofdletter S.
In Afwezig met bericht: “Leon” moet worden veranderd in “Leon Westenberg”
“Thialf” onder 8 moet zijn “Thialf-uitje”.
Opmerking nav RM 100 jarig bestaan in het verslag. Voorzitter bevestigt dat er helaas 
geen bijdrage is te verwachten van de AMVJ koepel ivm viering van het 100 jarig
bestaan.
Rob Bovee meldt dat er in het verleden wel geld beschikbaar was. Blijkbaar is het
beleid gewijzigd met de verandering van het bestuur. Bij opstellen van de begroting 
was men destijds te optimistisch met name mbt binnenhalen van sponsorgelden.
Het verslag wordt goedgekeurd met dank aan de secretaris.

3.)
Verslag van de secretaris
Er was weer een goede opkomst tijdens de zomertrainingen.
Het winterseizoen was succesvol. Er was mooi ijs. Ook het Thialf uitje was weer succes-
vol, de bus was vol. Wilbert Tollenaar heeft in het Thialf-uitje geassisteerd.
Afgelopen jaar heeft het bestuur een aantal zaken strakker aangestuurd:
- Zomertraining annex pre seizoen trainning
- Er zijn 2 vergaderingen met instructeurs gehouden, om de communicatie en
  feedback te verbeteren.
- er wordt een fi etstocht georganiseerd voor het 100-jarig bestaan op 14 juli.
  Hier kan iedereen aan deelnemen.

4.)
Financiële Jaarstukken 2017- 2018
Tijdens de bespreking wordt uitleg gegeven over de nieuw op te richten vereniging 
voor verenigingen ter vervanging van de huidige Baancie. De verandering zal ook gevol-
gen hebben voor de verzekering van onze leden. AMVJ Schaatsen met zijn recreatieve 
leden wordt langs deze weg gedwongen om verzekering af te nemen bij de centrale 
KNSB (en niet meer bij de regio). Het bestuur heeft besloten om onderdeel te worden 
van de Vereniging van Verenigingen. Dit heeft wel tot gevolg dat we een duurdere ver-
zekering hebben tot € 8,50 per lid wat o.a. tot contributieverhoging. >

Verslag ALV 13 juni 2018



>
Vraag Jorrit Brenninkmeijer over aanschaf van de camera in het verslag. Bestuur ant-
woordt dat de camera wel degelijk is gebruikt voor opname van YouTube-fi lmpjes.
Daarop volgt de opmerking van Patricia Otter of dit in de toekomst nog wel mag ivm
de nieuwe privacy wetgeving.
Rob Bovee suggereert dat de leden aan het begin van het seizoen in de gelegenheid
moeten worden gesteld om eventueel geen toestemming te verlenen voor opname van 
hun op YouTube-fi lmpjes. Bestuur neemt de suggestie ter harte.

Vraag Jorrit Brenninkmeijer over de verzekering. Waar ben je voor verzekerd?
Antwoord: je bent verzekerd tijdens de lesuren en KNSB tochten.

Vraag Jorrit Brenninkmeijer over de reserve op de balans. Voorzitter antwoordt dat er 
wordt gestreefd naar een reserve ter grootte van minimaal half jaar leden contributie 
als buff er om de fi nanciële bestuurlijke aansprakelijkheid af te dekken. Bestuursleden 
geven aan dat zij dat belangrijk vinden omdat ze hoofdelijk aansprakelijk zijn.

De Kascommissie in de vergadering vertegenwoordigd door Patricia Otter heeft in het
fi nanciële verslag geen onregelmatigheden geconstateerd en de verslaglegging
geaccordeerd. De fi nanciële kascontrolecommissie stelt daarom voor de penning-
meester te “dechargeren“ voor het jaar 2017-2018. Financiële jaarstukken 2017-2018 
worden vastgesteld en de ALV verleent het bestuur decharge. Zie verder bijlage verslag 
Kascie.

Begroting 2018 - 2019
De penningmeester stelt een verhoging voor van per saldo 13 euro naar 175 euro.
De verhoging is nodig door het wegvallen de tijdelijke korting van de Jaap Edenbaan, 
hogere bestuurskosten en bovengenoemde hogere verzekering. Per saldo resulteert 
een begroot verlies over 2018-2019.

De verhoging wordt voorgesteld en aangenomen onder de voorwaarde dat de baanhuur 
- welke later defi nitief wordt vastgesteld door de Jaap Edenbaan - in lijn is met
de huidige begroting.

5.) Samenstelling bestuur
Jaap Bollee stelt zich herkiesbaar en wordt zijn verkiezing wordt bij acclamatie aange-
nomen. Voorstel om het bestuur uit te breiden met Els Brands (communicatie) en
Mary de Bruijn (evenementen) .
Vraag Rob Bovee: Els is ook vertrouwenspersoon is dat geen probleem om dan ook 
bestuurslid te zijn. Voorzitter vermeldt dat dit niet hoeft te leiden in belangen-
verstrengeling.
Benoemingen van Els en Mary tot bestuursleden worden bij acclamatie aangenomen.
Els wordt eveneens opnieuw benoemd tot vertrouwenspersoon.

6.) Samenstelling van commissies:
Kascommissie: Brenda Pals, Suzanne Everard en Patricia Otter (roulerend in tweetallen)
Vergadering stelt vast dat het roulerend systeem van tweetallen voor de Kascie een 
goed draaiend systeem is dat recht doet aan de statuten van de vereniging. De huidige
kascommissie wordt bedankt.
De PR commissie wordt opgeheven, als die al bestaan zou hebben.  >



>
7.) AMVJ 100 jaar
Voorzitter geeft uitleg over de komende fi etstocht op 14 juli georganiseerd door AMVJ
Schaatsen. Fietsen staat immers het meest dicht bij schaatsen. Suggestie wordt geop-
perd om een fi etsstallingsgelegenheid op te zetten en een gelegenheid om te douchen 
te scheppen. Daarvoor zouden de kleedkamers kunnen worden gebruikt en moet een 
garderobe worden opgezet. Jan Groot en Johan Groot zijn belast met de organisatie.

8.) Rondvraag
Marathon schaatsen
Jorrit Brenninkmeijer neemt het woord en bedankt het Bestuur en met name Sander 
Kaarsgaarn dat geregeld is dat 4 leden onder de vlag van AMVJ Schaatsen aan KNSB 
marathon wedstrijden kunnen deelnemen. Dan hoeven die niet uit te wijken naar 
een andere vereniging. Vraag is of dat komend jaar opnieuw gefaciliteerd kan worden 
worden? Antwoord daarop is dat tot maximaal leden van10 AMVJ Schatsen kunnen 
deelnemen aan marathon. Dit maximum past binnen het recreatieve karakter van onze 
vereniging en binnen de regelgeving van de KNSB. Jorrit wordt aanspreekpunt voor 
marathonschaatsen (commissaris Marathon). Via hem kunnen leden zich aanmelden 
als zij willen deelnemen aan marathon wedstrijden en willen uitkomen voor AMVJ 
Schaatsen.  <



Financieel verslag over het verenigingsjaar 2018 - 2019

Toelichting staat van baten en lasten

Baanhuur: 175 toerschaatsabonnementen en 7 MWK abonnementen.

Contributies: 169 leden met abonnement + 3.

Bestuur: Deze kosten bestaan voornamelijk uit het jaarlijks (geplande) uitje dat wordt 
georganiseerd voor de instructeurs en de commissies, de nieuwjaarsreceptie en overige 
vergaderkosten.

Clubactiviteiten: Dit jaar is er één uitje naar Thialf georganiseerd, volgens planning.
Een hogere eigen bijdrage van de deelnemers heeft de kosten gedrukt.
Sponsoring: Afgelopen seizoen geen sponsoring.

Materiaal: Aanschaf van helmen voor de instructeurs.

Secretariaat: De kosten van de bank en provider voor de webservice.

KNSB: Dit is de contributie KNSB landelijk, plus de contributie aan het gewest.

Jeugdschaatsen: Deze post omvat de aanschaf van de abonnementen en de kosten
voor de instructeurs voor het jeugdschaatsen op de vrijdagmiddag.

Toev. Reserves: Batig saldo dit jaar.



Toelichting balans

Debiteuren per 31 maart 2019
Leden   MWK abonnementen openstaand

Crediteuren per 31 maart 2019
Johan   Overige kosten Jeugdschaatsen
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Toelichting begroting

Algemeen: Er is uitgegaan van 170 leden en 181 abonnementen, 11 instructeurs en
23 maal schaatsen, 4 maal zomertraining.

Baanhuur: Voor de prijs van een abonnement wordt de aanname van €110,- gebruikt.

KNSB: Verder is de contributie aan het Gewest van de KNSB €1,- per lid (stelpost).
Aan de landelijke KNSB: €300,- lidmaatschap, plus €8,50 per actief lid.

Instructeurs: De kosten van de instructeurs zijn €20,- per keer..

Secretariaat: Kosten betalingsverkeer, web service (bouw en onderhoud).

Contributies: Contributie €175,-. Het inschrijfgeld voor nieuwe leden blijft €10,-
(exclusief de chipkaart). Leden die te laat betalen, wordt €6, voor een nieuwe
chipkaart in rekening gebracht.

Toev. Reserves: Vorig jaar hebben we bijna €3000,- overgehouden.
Bijdrage KNSB voor nieuwe leden betaald. Kosten nieuwjaarsreceptie en uitje met in-
structeurs en commissies is binnen de perken gebleven.

Materiaal: Er moeten nog steeds twee (dames) jasjes worden aangeschaft.

Sander Kaarsgaarn, penningmeester
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