
 
 

Verslag Algemene Ledenvergadering 28-6-2016 
 
Aanwezig: zie presentielijst 
 
1. Opening: Rob Bovee, voorzitter AMVJ Schaatsen opent de vergadering.  

1.1. Mededeling: Oda Keet, Ineke Smit, Patricia Otter, Brenda Pals en Suzanne Everard 
melden zich met bericht afwezig. 

1.2. Agenda wordt met toevoeging van punt 6.4 BaanCie vastgesteld. 
 

2. Verslag van de jaarvergadering 9 juni 2015. Verslag vastgesteld. 
 

3. Jaarverslag Secretaris. De secretaris doet kort verslag van het afgelopen jaar en meldt dat 
het een rustig schaatsjaar is geweest. Zowel het Thialf-uitje was een succes en het 
instructeurs en actieve ledenuitje vlak na het schaatsseizoen was goed bezocht succes en 
complimenteert de EvenementenCie daarvoor. Het aantal leden is op het maximum aantal 
door BaanCie toegewezen abonnementen gebleven. De secretaris merkt op dat er nu een 
kandidaat voorzitter beschikbaar is die in deze algemene vergadering zal worden 
voorgedragen. 
 

4. Financiële jaarstukken 2015-16. De penningmeester doet het financieel verslag: 
4.1. Baten en lasten, Balans 2015-16 en begroting. Grote onzekerheid in de Begroting 2016-

2017 is het te nemen besluit door de KNSB Gewestvergadering (2 e 
Voorjaarsvergadering van het Gewest NHU op 29 juni 2016) over de KNSB 
abonnementsprijzen. Op basis van de gepresenteerde begroting 2016-17 met daarin de 
hogere veronderstelde abonnementsprijzen moet de contributie met 13 euro verhoogd. 
De Algemene Vergadering gaat hiermee akkoord.  
Indien de KNSB Gewestvergadering besluit om de abonnementsprijzen niet te verhogen 
of lager aan te passen dan de begroting opgenomen verhogingen, geeft de Algemene 
vergadering de penningmeester het mandaat om contributieverhoging naar verhouding 
naar beneden bij te stellen.  

 
4.2. De leden van de KasCie, Suzanne Everard en Brenda Pals, hebben zich met bericht 

afgemeld voor de Algemene vergadering. De KasCie heeft van te voren, per email, 
aangegeven akkoord te gaan met de cijfers  
Financiële jaarstukken 2015-2016 worden vastgesteld en de ALV verleent het bestuur 
decharge. 

 
5. Er is een kandidaat voorzitter gevonden in de persoon van Rob Maaswinkel. Per acclamatie 

is Rob Maaswinkel gekozen als onze voorzitter van AMVJ Schaatsen. Rob Maaswinkel stelt 
zich aan de algemene vergadering.  Rob Bovee is blij dat er een nieuwe voorzitter is 
gevonden en gekozen, rondt de onderhavige ALV als voorzitter af en wenst Rob M veel 
succes.  
Samenstelling bestuur: Rob Maaswinkel (Voorzitter), Jan Groot (secretaris), Sander 
Kaarsgaarn (penningmeester), Jaap Bollee en Johan Groot als bestuursleden.  
 

6. Samenstelling van commissies: Zie agenda 
6.1. Commissie bijzondere activiteiten: Mary de Bruijn met ondersteuning van Jaap Bollee en 

Johan Groot 
6.2. Kascommissie 2016-17: Brenda Pals, Patricia Otter en Suzanne Everard  (roulerend in 

tweetallen) 
6.3. PR of redactiecommissie: Jaap Bollee 
6.4. Webmaster / ICT: Erwin Dondorp, Bobbie Hondeveld 
6.5. Communicatie: Els Brands 



 
 

6.6. Toegevoegd punt: ingekomen stuk met het verzoek om het stemadvies van de BaanCie 
aan de Amsterdamse Verenigingen te volgen. Sander, Johan en Rob Maaswinkel zijn 
naar druk bezochte gewestelijke vergadering (Gewest NHU)  geweest waarin veel 
reacties werden geuit over de voorgenomen forse verhogingen van de 
abonnementsprijzen. De BaanCie stelt voor om de abonnementsprijzen gelijk te houden 
en het verwachte tekort (144.000) eenmalig ten laste te laten komen van het eigen 
vermogen. De Algemene vergadering stemt in om het stemadvies van de BaanCie te 
volgen.  
Sander stuurt een mail dat wij instemmen met het stemadvies van de BaanCie. 
 

7. Rondvraag: Geen 
 

8. Rob B sluit de ALV en draagt het Voorzitterschap over aan Rob Maaswinkel. .   
Jaap bedankt in een korte speech namens de ALV Rob B voor zijn 10 jarige voorzitterschap. 
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