
 

 
 

Verslag ALV  SC Gouda 2018 
 
Datum: dinsdag 26 juni 2018, 20.00 uur.  
 
Plaats: Kantine Excelsior. Kale Jonkerpad 3 Gouda 
 

 
Aanwezig: Jan Grundlehner, Alain van Hoof, Hennie Bijleveld, Jolet Geesink, Maria Velzeboer, Jeroen 

den Hertog, Elly Smit, Ingeborg Verkerk, Nico Bregman, Sebastiaan Epping, Jaap van de Hek, 
Jochem van Os, Jan van der Ligt, Pieter Clausing, Dineke van Dorp, Peter Gerritsen, Julia 
Harteveld, Johan Sluijs, Selma van Os, Tijmen Henrich, Nicole Nederhoff, Jaap Vísser, Lucia 
Luijten, Frans Spruijt, Edwin van Os, Diny Bouwens, Gretha Bloemen, Heleen Sarink (vz), Hans 
Woudenberg (pen) Jacq Stals (TC), Mees Vanderbroeck (jeugdlid) – Tamar Karman (opvolgend 
jeugdlid) en Bas Spekreijse (secr., verslag) 

 
Afgemeld: Jan Revet, Ben de Bruin, Bram Romein, Gerard Reusink, Michel van der Sluis, Harry 

Scholte, Hugo Vos, Peter Bos,  Marin Kwakernaak en Tineke Larsen 
 
1. Opening en vaststelling agenda 

Heleen (de voorzitter) opent de vergadering. Er zijn geen aanvullingen op de agenda. Bas 
(secretaris) meldt degenen die zich hebben afgemeld. 
 

2. Mededelingen 
 Ontwikkelingen omtrent de baan in Utrecht.  Heleen licht kort de ontwikkeling in Utrecht toe. 

De hoofdlijn komt er op neer dat het Gewest Noord-Holland Utrecht failliet dreigt te gaan. Dat 
komt o.a. doordat bij de abonnementen van Utrecht, ondanks dat dit de best bezochte baan is, 
elk jaar geld van het Gewest moet. In feite kan het Gewest dit niet (lang) meer opbrengen. Dit is 
niet zo handig omdat tot nu toe, en ook voor komend seizoen, het Gewest over de verdeling van 
de abonnementen gaat. Het Gewest heeft hierover een contract met de baan, in ons geval 
Utrecht en wil daar van af. Dit gaat veranderen, maar nog niet exact duidelijk is wanneer en hoe. 
Vooruitlopend hierop hebben de schaatsverenigingen in Utrecht het initiatief genomen om een 
baanvereniging Utrecht (BVU i.o) op te richten. Deze BVU i.o. kan als het zover is de taken van 
het gewest voor de Utrechtse verenigingen overnemen. Er is inmiddels een bestuur voor de BVU 
i.o., waarin ook Hugo Vos zitting heeft. Deelnemen aan de BVU i.o. brengt wellicht financiële 
risico’s met zich mee, en het moet nog blijken hoe deelname aansluit bij de statuten van SC 
Gouda. Dit betekent dat wellicht een extra ALV zal worden uitgeschreven als oprichting van de 
BVU moete worden bekrachtigd door de deelnemende schaatsverenigingen. 

 Ted-Jan erelid. 
Heleen licht kort toe dat een erelidmaatschap normaal gesproken vooraf door de 
ledenvergadering moet worden bekrachtigd. Het bestuur heeft gemeend in dit geval een 
uitzondering te moeten maken en Ted Jan Bloemen tot erelid te benoemen gedurende zijn 
korte aanwezigheid in Nederland. De vergadering gaat hiermee alsnog achteraf akkoord. 
 

3. Beleidsplan – toelichting & bespreking 
Het vorige beleidsplan liep in 2016 al af. Conform afspraak heeft het bestuur een nieuw beleidsplan 
opgesteld dat het met de leden wil bespreken. Vz. Heleen licht het beleidsplan toe aan de aanwezigen. 
Over het algemeen wordt het beleidsplan positief ontvangen. Enkele van de gestelde vragen, 
aandachtspunten en discussiepunten worden hieronder kort weergegeven: 
- Opgemerkt wordt dat de verzekeringen van de vereniging geen vervanging vormen voor particuliere 

ziektekosten en ongevallenverzekeringen. 



- Opgemerkt wordt dat het goed begeleiden van shorttrack trainingen specifieke kennis en expertise 
vraagt, waarvan het de vraag is of SC Gouda dit zelf moet doen. 

- De KSNB kan SC Gouda begeleiden als zij daadwerkelijk met het ontwikkelen van een aanbod voor 
sporters met een beperking aan de slag wil. 

- Er wordt een korte discussie gevoerd over de invoering van de helmplicht voor de jeugd in Den Haag. 
De aanwezige leden steunen de invoering er van; we zijn als SC Gouda bijna de laatste club die het 
invoert. Waarom niet voor de oudere jeugd en de overige leden is de vraag? Het bestuur kiest er voor 
hier de lijn van de KNSB aan te houden.  Het bestuur verwacht ook dat met doorstroming van de jeugd 
uit Den Haag en het verstrijken van tijd. er steeds meer leden een helm gaan dragen. Voor de Mass-
start en de Marathon bestaat al een helmplicht. 

- Desgevraagd zegt het bestuur toe een template voor clubactiviteiten te maken en te verspreiden 
onder de leden die een clubactiviteit willen organiseren. 

- Bij de ontwikkelingen rondom het clubhuis geeft Heleen aan dat inmiddels naast Excelsior (dat 
inmiddels al langere tijd geen voorzitter meer heeft) ook andere opties zoals het zelfstandig plaatsen 
van containers wordt onderzocht. Door de vergadering wordt aandacht gevraagd voor in ieder geval 
toiletfaciliteiten gedurende de skeelertrainingen. Verder wordt “Sportpuntgouda” onder de aandacht 
gebracht als mogelijke meedenker voor een clubhuis. 

- Website actueel maken en houden is een uitdaging die wordt opgepakt door het bestuur. 
- Opgemerkt wordt dat de sponsorcommissie versterking kan gebruiken. Zou dit Saline Verkerk hier aan 

willen meewerken? 
- Verder wordt n.a.v. een gedachtenuitwisseling over het wedstrijd rijden, de begeleiding die niet altijd 

kan worden geboden,  door de TC toegezegd de regels en de mogelijkheden voor het rijden van 
wedstrijden uit te werken zodat deze beter toegankelijk zijn voor de leden die wedstrijden willen 
rijden. De suggestie voor samenwerking met andere verenigingen in die wedstrijdbegeleiding wordt 
ook opgepakt door de TC. 

- De suggestie wordt gedaan om een trainersvergoeding voor jeugdtrainers in het leven te roepen om 
juist deze groep voor de club te behouden, als lid en trainer. 

De suggesties zullen door het bestuur worden betrokken bij de verdere uitwerking en uitvoering van het 
beleid. 
Tijdens de behandeling van het beleid wordt bij de toelichting op de positie van de ledenadministratie, die 
inmiddels al weer enige jaren goed functioneert, afscheid genomen van Selma van Os. Zij wordt bedankt 
voor bewezen diensten. Ingeborg Verkerk is bereid gevonden om Selma op te volgen. Dat wordt met 
applaus begroet. 

 
4. Stand van zaken uitvoering AVG (nieuwe privacywet) 

Bas (secr.) licht de stand van zaken m.b.t. het voldoen aan de AVG, waaronder het privacybeleid 
van de club, toe. Het privacybeleid zal naar verwachting naar de zomer worden vastgesteld en 
wordt dan direct gecommuniceerd met de leden. 
De vergadering vraagt aandacht voor privacy in relatie tot de kampen en het informeren van 
(ouders van) jeugdleden onder de 16 jaar. 
Het bestuur licht toe dat er al zorgvuldig werd omgegaan met foto’s. Denk bijv. aan foto’s van het 
seizoen einde voor de jeugd in het zwembad. Foto’s van onze jeugd in zwemkleding worden niet 
meer verspreid. 

 
5. Verslag algemene ledenvergadering 2017  

Wordt goedgekeurd. N.a.v. de geformuleerde acties word terug gemeld: 
- er worden inmiddels exit-enquêtes gehouden onder leden die onze club verlaten. Het zijn er 

nog te weinig om al echt trends te kunnen zien. Wel zien we dat vrijwel alle leden die 
vertrekken dit doen  terwijl zij tevreden zijn over de faciliteiten die de club biedt. 

- uit onderzoek van de penningmeester is gebleken dat SC Gouda geen bestemmingsreserve 
hoeft aan te leggen om te voorkomen dat er belasting moet worden betaald over de reserves 
die inmiddels zijn opgebouwd. 
 

6. Toelichting, bespreking en vaststelling Huishoudelijk reglement  
Bas (secr.) licht de aanpassingen van het reglement toe. 



Door de leden worden een aantal suggesties gedaan voor verdere actualisering: 
- Artikel 4: De wijze van aanmelding door leden is nu niet meer via e-mail of schriftelijk maar 

via de website. Het artikel wordt zo aangepast dat op de website staat beschreven hoe 
aanmelding plaats vindt. 

- Artikel 9: toevoegen bij niet betalen, ook uitsluiten van clubactiviteiten. 
- Artikel 10: 2e zin “…schiet…. voor….” vervangen door iets met de strekking dat de club 

“betaalt namens en voor rekening van de leden”. 
- Artikel 13,  

o Tussenvoegen bij eerste zin,  na “….behoudens toepassing van artikel 7,” invoegen 
“en de laatste volzin van artikel 9,”; 

o de tussenzin tussen c en d aan te passen naar enkelvoud: dus “elk lid, ook een 
speciaal lid, heeft …“ zodat het hele artikel in enkelvoud is geschreven. 

- Artikel 17.2: niet bij toerbeurt jureren, dat is te vrijblijvend. Alle leden met een 
wedstrijdabonnement zijn verplicht te jureren en kunnen daarvoor door de TC worden 
ingezet. TC bepaalt wie en wanneer. Het woord jeugd kan vervallen. Het bestuur stemt de 
uiteindelijke tekst van dit lid af met de TC. 

De vergadering geeft het bestuur het mandaat deze aanpassingen door te voeren en het nieuwe 
huishoudelijk reglement vast te stellen. 
 

7. Jaarverslag verenigingsjaar 2017-2018  
Wordt door Heleen kort toegelicht en vervolgens door de vergadering vastgesteld onder 
dankzegging aan alle vrijwilligers die van afgelopen jaar een succes hebben gemaakt. 
 

8. Jaarrekening 2017-2018 en contributies & begroting 2018-2019 
Hans (penningmeester) licht toe  
8.1. Jaarrekening 2017-2018 => groter overschot dan verwacht, door o.a. fietsen voor de clubkas 

en een bijdrage uit het Guldensporenfonds. 
De kascommissie bij monde van Jolet Geesink, licht haar bevindingen toe. Geen 
bijzonderheden te melden, behalve dat het er bijzonder goed uit zag. Op voorstel van de 
kascommissie verleent de vergadering het bestuur decharge over het verenigingsjaar 2017-
2018. 

Peter Bos heeft aangegeven lid te willen zijn van de kascommissie, als er niemand opstaat. 
Dat wordt van harte geaccepteerd door de vergadering. Lucia Luijten wil wellicht het jaar er 
op zitting nemen in de kascommissie. 

8.2. Bespreking Begroting 2018-2019 en Contributies 2018-2019 
Er wordt een toelichting gegeven op een nieuwe verdeling van de bus kosten. De 
vergadering gaat akkoord met het voorstel van het bestuur en doet de suggestie om te 
verkennen of een combinatie met andere verenigingen om de kosten te dekken. 
Over de voorgestelde verhoging van de contributie met de inflatie ontstaat enige discussie. 
Is het nodig gezien de reserve. Uiteindelijk is de vergadering het eens met de lijn van het 
bestuur voor een beperkte verhoging om de reserves met het oog op de ambities van de 
club, op peil te houden. 

8.3. Vaststelling begroting en contributies 2018-2019 
De vergadering gaat akkoord met het voorstel van het bestuur, waarmee begroting en 
contributies zijn vastgesteld.. 

 
9. Rooster van aftreden en verkiezing nieuwe bestuursleden 

De penningmeester is herkiesbaar en krijgt de instemming van de vergadering. 
Bas Spekreijse heeft aangegeven als secretaris te stoppen. Hij wordt bedankt voor zijn inzet. 
Jantine Bosker heeft zich kandidaat gesteld en wordt door het bestuur voorgedragen als 
opvolgster. Zij wordt met algemene stemmen als nieuwe secretaris aanvaard.  



Het jeugdbestuurslid Mees Vanderbroeck stopt er na twee jaar mee. Ook hij wordt bedankt voor 
zijn inzet. In de persoon van Tamar Karman heeft hij een opvolger gevonden.  
 
 

10. Rondvraag en sluiting 
 
- Gevraagd wordt om aandacht voor het op tijd op pakken van activiteiten die wat meer 

organisatie vragen, zoals dit jaar de Dave van Dam-cup. Dit wordt herkend. Tegelijkertijd 
wordt geconstateerd dat het “gewoon goed is gekomen” met de organisatie. 

- Desgevraagd wordt door het bestuur nogmaals bevestigd dat het trimmerskamp ook als 
clubactiviteit wordt gezien en voor komend jaar voor een clubbijdrage in aanmerking komt. 

- Op de vraag of er al schot zit in het digitale welkomstpakket voor nieuwe leden, geeft het 
bestuur aan dat dit nog op de agenda staat maar nog niet is opgepakt. 

Tenslotte bedankt voorzitter Heleen alle aanwezigen voor hun aanwezigheid en hun inbreng, en sluit 
de vergadering. 

 
Acties 

- Het bestuur maakt een template voor clubactiviteiten en verspreiden onder de leden die een  
clubactiviteit willen organiseren. 

- TC werkt de regels voor het wedstrijd rijden uit, alsmede de mogelijkheden om mee te doen, en stelt 
deze aan leden beschikbaar. 

- De TC neemt de suggestie mee om in de wedstrijdbegeleiding te onderzoeken of samenwerking met 
andere clubs mogelijk is. 

- Bij huur van de bus zal worden verkend of samenwerking met andere verenigingen de kosten kan 
drukken. 

- Het bestuur voert de gesuggereerde aanpassingen op het huishoudelijke reglement door, en 
stelt het vast. 

- Trainersvergoeding voor jeugd in het leven roepen/verkennen naast de huidige al 
beschikbare  vergoeding? 


