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Rob Hoek, Roos Lantink, Wikke Monster

Hogerop ALV 6-11-2021

Joost opent de vergadering om 9:35
Joost staat s l bij het overlijden, gedurende dit verenigingsjaar , van Richard Bas aans en Maarten de
Keizer.
We zijn het jaar gestart met een aantal uitdagingen: door het samenvoegen van de trainingsuren op
zondag kon Duosport geen trainers meer leveren, dit is door Frank met de technische commissie
goed opgelost. Ook op de zaterdag hebben we een nieuwe structuur: een iets andere opbouw van de
groepen en 1 keer per maand een wissel van trainers.
Joost roemt het vele werk dat Wouter steekt in de verenigingsadministra e en het helpen van leden.
Het helpt Wouter enorm als iedereen de zaken die hij of zij zelf kan regelen ook zelf regelt. Alle
daarvoor benodigde informa e staat op de website.
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Yvonne hee de swingende uitnodiging (op beeld) voor de ALV gemaakt.

Penningmeester Nanne wordt opgevolgd door Dick, geweldig dat hij zich zelf hee aangemeld en we
zijn blij dat Dick nu al heel goed ingewerkt is.
We hebben 19 nieuwe leden erbij dit jaar, 7 opzeggingen.
Onze commissies zijn van groot belang:
*Inge en Ad voor de neiuwsbrief
*Ilona en Marieke in de technische commissie
*Marjolein en Peter die de ac viteitencommissie op poten hebben gezet
*Ingeborg, Claudia en Rooitske vanuit de organisa e van de Womencup (en ze willen graag nog een
vrouw of zelfs man, er bij in de organisa e)
_______________________________
Rob Meier krijgt het woord voor het uitreiken van de HogeRob progressiebokaal. Jan de Boer is vorig
jaar al in het zonnetje gezet jdens de online-ALV maar van uitreiken is het toen uiteindelijk niet
gekomen.
Rob benoemt de historie van Hogerop: sinds 1994 samen lekker en beter gaan schaatsen. Hogerop is
nog steeds een unieke club, waarin samen verbeteren centraal staat.
Jan hee zich in het seizoen 2019-2020 enorm verbetert en laat daarmee zien dat het kan (en dat je
wisselen op elk rechte stuk kunt a eren). Jan beaamt Robs verhaal over schaatsen en Hogerop en
maakt van de gelegenheid gebruik het langebaanschaatsen ook nog even te promoten.
_________________________________
2. vaststelling agenda: regelementair af- en eventueel weer aantreden van Yvonne wordt toegevoegd
aan de agenda
_________________________________
3. vaststellen notulen ALV 2 november 2020- Joost gaat er vanuit dat iedereen ze hee
doorgenomen. Niemand gee aan commentaar te hebben. De notulen zijn daarmee aangenomen.
_________________________________
4. Mededelingen & ingekomen stukken : doen we later bij betre ende onderwerpen
_________________________________
5. Financiële zaken:
5a verslag penningmeester: Nanne benoemt dat voor een vereniging een pandemie nancieel
guns g is als alle leden lid blijven (er zijn dan nml geen kosten voor evenementen). De cijfers vliegen
over het scherm en de leden hebben ze gelukkig ook al op papier gekregen.
De boekhouding gaat over naar een meer gedetailleerde weergave, namelijk per training.
Opbrengsten lustrum lijkt een rare post maar dat is omdat dit vorig jaar niet goed geregistreerd was.
Aan de kostenzijde geen opmerkelijke zaken. Feit dat de realisa e net niet helemaal sluitend is komt
doordat de trainerskosten niet vooraf tot in detail te voorspellen zijn. Nanne en Dick hebben van één
en ander verslag gedaan in een overzichtelijk verhaal dat op de website terug te vinden is .
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Al met al was er een overschot vanuit de contribu es tgv het niet doorgaan van evenementen, dit
kan gebruikt worden voor toekoms ge evenementen.

Ten slo e presenteert Nanne de begro ng voor 2021-2022.
Ingeborg kan vanuit de kascontrolecommissie, ook namens Robert, toevoegen dat ze een goede
avond hebben gehad met Nanne en Dick. Ze hebben nog wat puntjes op de i gezet, e.e.a. nagelopen
en concluderen dat het er goed uit zag.
Joost vertelt dat Ingeborg en Robert allebei regelementair zouden moeten a reden maar dat we
vanwege de con nuïteit willen vragen of één van beiden nog een jaar wil aanblijven. Ingeborg zegt
dat Robert dit nog wel een jaar wil doen. Op de oproep voor een nieuw lid komt geen respons.
Eventueel kan Ingeborg nog een jaar door maar Dick weet misschien ook nog wel iemand, gaat dat
uitzoeken.
b. Dispensa e voor het aanleveren van de jaarstukken op de ALV (en dus pas na 8 maanden ipv na 6
maanden) wordt gevraagd en verleend door de ALV.
c. vaststelling contribu e: voorstel is deze gelijk te houden. Ingeborg merkt op dat dit tot een klein
maar acceptabel verlies kan leiden. De ALV accepteert dit. Frits Ham vraagt waarom het eigen
vermogen zo hoog moet zijn. Nanne vertelt dat een bu er handig is omdat we soms heel snel alle
facturen voor de abonnementen moeten betalen. Het is echter niet de bedoeling het EV verder op te
laten lopen.
d. penningmeester krijgt decharge
_________________________________
6. a. benoeming Dick als nieuwe penningmeester
6. b. a reden Nanne. Joost bedankt Nanne voor zijn inzet. Er volgt nog een afscheidsetentje, Ad hee
ook zijn etentje nog te goed…..
6. c Yvonne wordt herbenoemd voor twee jaar
6 d formeel dechargeren en herbenoemen van de kascommissie
_________________________________
7. Yvonne bespreekt wedstrijden en evenementen :
2021 was een rus g jaar. Alles was nl al geannuleerd voor we het konden organiseren ….
Gestart met geweldig Thialf uitje door TC en Evenementen Commissie.
Evenementen die nog komen:
Womencup 29-1: de organisa e zoekt nog extra lid….. Jan de Boer gaat dit doen !!
Clubkampioenschap : datum volgt, is nog niet bekend
Reguliere Langebaan wedstrijden: gezellig clubje doet samen mee en houdt contact via app
Marathon: alweer de nodige Hogeroppers ac ef. Vooral oproep aan dames om mee te doen.
Jury: eerste deel seizoen gelukkig al ingevuld
Groot tekort aan ET’ers (= Electronische Tijdwaarnemers). Fijn dat Maarten Quist en Jan de Boer
(alweer Jan…) zich al hebben gemeld. Nog iemand erbij zou jn zijn. Zeker als dat iemand is die zelf
geen wedstrijd rijdt (voor ons clubkampioenschap ).

ft

ft

fi

ff

ti

ti

ti

ti

ti

ti

ti

tt

ft

Inge gaat morgen ingewerkt worden als speaker

_________________________________
8. vertrouwenscontactpersoon Marieke: geen incidenten gemeld
_________________________________
9. Technisch commissie: Frank zegt dat Rob het net al heel mooi hee gezegd. Beter worden is wat
we willen. Uit je comfortzone is goed (zei ook Beorn Nijenhuis), bv een andere trainer af en toe of
een ander soort training in de zomer. Wat dat betre ook blij met het schuiven van de
skeelertrainigen naar de woensdag. Loca ee skeelertraining is aandachspunt. Diemerparkt is niet
meer 100% veilig. Ouderkerkerplas of Baambrugge zijn een mogelijkheid.
Fietstraining: Frank noemt de animositeit rond de jdri en als hoogtepunt van de etstrainingen, en
bedankt Vincent ervoor.
Trainerscorps: we streven naar een mix van ervaren trainers en “jonge honden”. We zijn blij met onze
nieuwe aanwinsten. Bij jonge trainers is wel doorloopt te verwachten. We houden dus al jd onze
ogen open voor instroom van nieuwe trainers.
Frank noemt ook nog de zondagavond. Fijn dat Sjoerd en Johannes kunnen. Johannes kan niet al jd
ivm eigen wedstrijden. Leden die iemand kennen die kan instromen of zelf opgeleid willen worden
tot trainers kunnen zich al jd melden bij Frank.
Als laatste roept Frank nog op om je trainer goed op de hoogte te houden van je wensen. Trainers
waarderen dat willen het ook graag.
_________________________________
10. Nieuwsbriefcommissie: Wouter noemt Ad en Inge als waardevol voor de gra sche opmaak en het
aanjagen van het bestuur om jdig materiaal te leveren en te communiceren. Wouter houdt zelf de
site bij en doet dit graag. Hij roept leden nogmaals op om bij vragen al jd eerst de website te
raadplegen. Informa e over “hoe log ik in” is bijvoorbeeld te vinden op de site.
“Ik vind het leuk om te doen, maar het is nog leuker als jullie ook regelma g kijken”
_________________________________
11. rondvraag
Peter Dieperink (nav ingekomen vraag): stand van zaken verbouwing Jaap Eden?
Joost kan melden wat er op de BGA vergadering hierover is gezegd: De hal wordt vergroot en de
krabbelbaan komt ook binnen. In het gebouw komt ook horeca. De Jaap blij wel bestaan. Het plan is
nog niet de ni ef. Loca e blij de huidige loca e. Er zijn nog geen plannen voor een tweede baan
(nb dit is een par culier ini a ef en staat los van de verbouwingen van de huidige loca e).
Peter Dieperink (nav ingekomen vraag): is er een wens bij de leden om ieder jaar een Thialf uitje te
doen? En hebben leden daar dan ook meer dan EUR 35 voor over? Of andere vorm, ander jds p?
Stemming: meerderheid van de aanwezigen wil dit wel jaarlijks, en dan bvk aan het begin van het
seizoen (is ook het makkelijkste voor de planning)
Stemming: Kunnen we hiervoor algemene middelen (contribu es) gebruiken? Iedereen van de
aanwezigen is daarvoor.
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Frank merkt op dat het Peter en Marjolein erg helpt als leden zich jdig aanmelden. Dit geldt
overigens voor alle ac viteiten (en ook voor het inschrijven voor de trainingen)

Jan-Luc hee een verzoek aan het bestuur : of we als Hogerop kunnen bijdragen aan projecten om
het de CO2-uitstoot als gevolg van het aanmaken van ijs te compenseren. Inclusief speci ca e op de
factuur. Maak daarbij onderscheid tussen klimaat en milieu.
Ook een rol nemen in het s muleren van de BGA in dit soort ini a even te nemen (bv
zonnepanelen).
Gaan we nu meteen de contribu e aanpassen of eerst eea beter doorrekenen? We besluiten het plan
eerst verder uit te laten werken door Leon en Jan-Luc. Het ilijkt goed om ook Gert Jan Vroege en
Maarten Quist hiervoor te benaderen. Daarna wordt oproep binnen de vereniging gedaan.
Carolien van Rees: vraag over evalua e indeling trainingsgroepen zaterdagochtend. Dit zou na 6
weken plaatsvinden. Wat is het evalua eplan? Frank: vandaag eerste keer maandelijkse
trainerswissel. Half november komt er via de appgroepen en enquête en deze zal door de TC en de
trainers worden besproken. Als de uitkomsten tot nieuwe inzichten leiden nemen we die mee naar de
andere trainingsdagen. Daarnaast: als er nu al iets is bespreek het dan rechtstreeks met de trainer.
Leon: trainingsschema’s in de app: kunnen de schema’s eerder rondgestuurd worden? ’s Avonds laat
of ’s morgens vroeg is te laat. Bij shor rack staat er een whiteboard langs de baan. Dat werkt goed.
Frank: schema’s vooraf sturen is ontstaan toen we jdens corona niet mochten verzamelen. Bij-e ect
is dat er al jd een goed schema was. We zien dit als een groot voordeel. Discussie: is dit een recht of
een hulpmiddel? Is een andere vorm nodig? Marieke: app met info ontslaat de trainer niet van het op
het ijs geven van goede uitleg. Sander: niet iedereen hee whatsapp. Frank: basis is de training die op
het ijs gegeven wordt, al het andere is extra service. We gaan wel de trainers vragen de informa e
iets eerder de informa e aan te leveren. Jan Luc: Kees hee geen whatsapp, weet hij dan wel of zijn
training afgestemd is met die van de andere trainers (bij periodieke trainerswissel)? Frank: ja Kees
stemt dit af.
_________________________________
12. Joost sluit de vergadering om 11u09
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als compensatie van het klimaatonvriendelijke fenomeen
“kunstijsbaan” waar wij
hogeroppers gebruik van maken
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Inhoudelijk
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Leon en Jan-Luc
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Uitwerken plan om als Hogerop een
bijdrage te leveren aan een “goed doel”,
ter bestrijding van de opwarming van de
aarde
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Aanvulling Kascommissie, 1 persoon
(roulerend per jaar)
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Actie-punt
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Bijlage : Ac epunt

