Notulen Algemene Ledenvergadering van IJsvereniging Vinkeveen, 16 november 2018.
De feestelijke vergadering vond plaats in dorpshuis De Boei i.v.m. 5-jarig bestaan van de fusieclubs.

1. Opening door de aftredende voorzitter Jos van Wijk, speciaal welkom aan de ereleden Koos
Vermaas en Gert van der Meer. Een belangrijke vergadering volgens Jos omdat de fusie en de
afgelopen 5 jaren succesvol verlopen zijn en dat vieren we vandaag.
2. Een moment van stilte voor onze overleden leden en moment van verzoek voor sterk ijs.
3. Mededelingen: geen, behalve uitleg van Nellie (secretaris) voor het ontbreken van notulen
van ALV vorig jaar: computercrash.
4. Financiën: Ad geeft uitleg over onze bijzonder goede financiële positie, ook namens Marga
die in de hal de binnenkomende leden voorziet van 4 consumptiebonnen. Zowel ons
ijsbaantje op Adelaarterrein, als de wandeldagen leveren een positief saldo op. In kas is ruim
€ 54.000,- hoewel er afgelopen jaren ook fors is geïnvesteerd in kluunbruggen. Op het
verlanglijstje staat een nieuwe quad.
5. De kascommissie, bestaande uit Plonia Berkelaar en Co Oussoren: de penningmeesters
hebben uitstekend werk verricht. Zij verlenen de penningmeesters decharge.
Volgend jaar zal Plonia de kas controleren met Wil Voorbij. Jos van Kouwen is reserve.
6. Verkiezingen: Ton Geurts, Marga Turenhout en Engel Zaal: aftredend en herkiesbaar. Jos
treedt af en blikt terug op de afgelopen 20 jaar. Weinig natuurijs, Venen on Ice, oprichten
wandeltak, fusie en ook de minder leuke momenten: overlijden van medebestuursleden. Hij
draagt de hamer over aan Stefano van Schie. Ton Geurts spreekt namens het bestuur
dankwoorden waarbij hij vooral Jos roemt om zijn netwerk wereldwijd en zijn verbindende
kwaliteiten. Stefano overhandigt Jos 100 kerkkaarsen zodat er wel ijs komt en een cursus
toertocht coördinator omdat die kwaliteit niet ontwikkeld is. Daarbij ook enkele presentjes.
Harm Veenhof is voorgedragen als nieuw bestuurslid en wordt gekozen.
7. Rondvraag: geen
8. Twee rondjes bingo volgen en om 21.30 uur start de feestavond met ‘De Nieuwe Band’.
Een gezellige avond volgt met hapjes en drankjes en veel gespreksstof.
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