
 
 

Notulen: Algemene Ledenvergadering. 
 
Maandag 14 december 2020. 
Kerkcentrum de Open Hof, Dronten 
 
Aanwezig:  Bestuur + 8 leden. 
 
Presentielijst is opgemaakt door de secretaris, in verband met de Covid-19 maatregelen moesten de 
leden zich vooraf aanmelden. 
Bericht van verhindering: Ab Schaaphok, Antje Westra (beide Bestuur) en Piet Zwijnenburg 
  

1. De voorzitter opent om 20.00 uur de vergadering, en heet alle aanwezigen van harte 
welkom. We hebben ervoor gekozen om te vergaderen in de Open Hof, hier kunnen de 
maatregelen die voortvloeien uit de Covid-19 pandemie worden nageleefd. Voorzitter vraagt 
de aanwezigen afstand te houden en zelf koffie in te schenken, tijdens verplaatsingen svp de 
mondkapjes gebruiken. Jammer maar het is niet anders: vanavond geen nazit! 
Vz staat stil bij het overlijden van twee personen die een bijdrage hebben geleverd aan onze 
IJsclub. Op 28 april kwam Harmtje Zijgers, de vrouw van ons erelid Albert Zijgers te overlijden 
en op 12 januari 2020 was ons erelid de heer Henk Timmer overleden. Vz vraagt om enkele 
momenten stilte om hen te gedenken. 
Agenda wordt vastgesteld en punt 10A wordt toegevoegd. (Bijdrage Sjoerd Feenstra) 

 
2. De notulen van de algemene ledenvergadering 9 december 2019 worden vastgesteld. Geen 

op- of aanmerkingen vanuit de vergadering. 
 

3. Het Jaarverslag 2019 – 2020 wordt voorgelezen door de secretaris en vastgesteld. Na de 
goedkeuring door de ALV, en ondertekening door de Voorzitter en secretaris,  strekt deze tot 
decharge voor het bestuur voor alle handelingen die uit de stukken blijken, inclusief de 
financiële stukken aan de orde gesteld door de penningmeester. 

 
4. Het Financieel verslag 2019-2020 wordt toegelicht door de penningmeester. Op de ‘balans’ 

staat nog steeds de post Quad, de veegmachine. Voorstel is om deze te verkopen, dit i.v.m. 
de gebreken en het feit dat het een zware machine is. Zodra er geveegd moet gaan worden 
hebben we zelf materiaal en aanvullend materiaal is  dan te huur bij 123 Verhuur in Dronten.  
Besluit: De Quad gaat verkocht worden en de WA verzekering bij Univé wordt opgezegd.      
Er zijn verder geen inhoudelijke vragen door de leden. 

 
5. Verslag kascontrole commissie,  Albert Luten en Henk van Gijssel. Geen bijzonderheden te 

melden. Dank aan de penningmeester voor de overzichtelijke manier van boekhouden.  
Onder applaus van de leden wordt de penningmeester en daarmee het bestuur decharge 
verleend voor het gevoerde financiële beleid. (Albert Luten verlaat de kascommissie.) 

 
6. Benoeming nieuw lid kascontrole commissie:  

Henk van Gijssel & Jan van der Stelt, vormen nu de kascontrole commissie. 
Besluit: Nieuwe 1e reserve is Sjoerd Feenstra. 



 
 

 
7. Begroting  2020 -2021. Toegelicht door de penningmeester en akkoord voor de vergadering. 

 
8. Bestuursverkiezing, volgens rooster van aftreden: 

Bestuurslid Jan Janmaat en Mischa Massink,  beide aftredend en herkiesbaar;  
Besluit: Onder applaus van de ALV beide herkozen voor een periode van drie jaar. 
 
Bestuurslid Albert Eefting, aftredend en niet herkiesbaar;  
De voorzitter heeft mooie woorden voor Albert DE ijsmeester van de IJsclub Dronten en 
ook het gezicht van de IJsclub Dronten. Albert krijgt een mooie bos bloemen en het 
afscheidsdiner wordt ingepland zodra dat weer mogelijk is. 
 
Bestuurslid en Voorzitter Albert Bleijenberg, aftredend en niet herkiesbaar. 
Hierdoor ontstaat de Vacature Voorzitter IJsclub Dronten: Conform artikel 8 van de 
Statuten wordt de Voorzitter van de IJsclub Dronten in functie gekozen. Het bestuur 
draagt Piet Bleeker voor als Voorzitter van de IJsclub Dronten die heeft aangegeven 
dat hij bereid is de openstaande vacature van Voorzitter in te vullen. (De keuze is aan de 
aanwezige leden van de Algemene Ledenvergadering. Eventuele tegenkandidaten dienen, 
conform de statuten, voor aanvang van de vergadering schriftelijk te worden 
voorgedragen, ondertekend door 10 of meer leden.) 
Tegenkandidaten zijn niet voorgedragen. 
 
Albert Bleijenberg kijkt terug op de afgelopen 10 jaar waarin hij de voorzitter was van de 
IJsclub Dronten en haalt meerdere anekdotes en hoogtepunten aan. Albert geeft aan dat 
hij het met veel plezier heeft gedaan maar geeft ook aan dat het na 10 jaar mooi is 
geweest. Goed voor de IJsclub dat er een iets jongere generatie het roer overneemt. Tijd 
voor nieuwe ideeën en een wellicht nieuwe richting, wie zal het zeggen?  
Conform de statuten wordt de nieuw voorgedragen voorzitter in functie gekozen door de 
ALV. Het bestuur van de IJsclub draagt de huidige secretaris en bestuurslid Piet Bleeker 
voor als nieuwe Voorzitter. De vergadering ondersteunt de voordracht met een applaus!  
Piet wordt door Albert veel sterkte toegewenst en de voorzittershamer wordt 
overhandigd. 
Besluit: Piet Bleeker is voorzitter van de IJsclub Dronten met ingang van 14 december 
2020. 
 
Piet Bleeker dankt de ALV voor het vertrouwen en spreekt de vertrekkende voorzitter 
Albert Bleijenberg toe. Met name de aanpassingen / verbeteringen van onze ijsbaan 
worden genoemd maar ook de goede contacten die Albert heeft in de samenleving met 
sponsors, gemeente, buren, bestuurders van het Toon Hermans Huis en de bestuursleden 
van de IJsclub hebben geleid tot de organisatie die het nu is. De oprecht gemeende 
complimenten worden uitgesproken en ondersteund met een applaus van de ALV. 
 
Daarna worden Albert Eefting en Albert Bleijenberg gevraagd om naar voren te komen. 
Voorzitter Bleeker: 

       ‘Artikel 4 van onze vereniging kent 2 benamingen voor leden: Gewone leden EN Ereleden.  

       Ereleden zijn zij die zich jegens de vereniging buitengewoon verdienstelijk hebben    

       gemaakt. Zij worden benoemd door de ALV’.  

 



       Beste ALV, wij willen deze beide heren Albert Bleijenberg en Albert Eefting voordragen als 

       ERElid van onze vereniging overeenkomstig genoemd artikel, 

   Kan de ALV hier mee instemmen?! 

  Reactie van de ALV is een unaniem applaus!  

 Besluit:   We zijn twee ereleden rijker! 

 Beide krijgen een oorkonde uitgereikt en de bloemen die daar bij horen. Beide worden 

 uiteraard ook uitgenodigd voor het afscheidsdiner zodra dat weer mogelijk is. 

 Het bestuur gaat komend seizoen verder met 7 leden. (Volgens de statuten dient het bestuur 

 uit tenminste 5 leden te bestaan). Het bestuur zal het komende seizoen de vacature van 

 secretaris moeten opvullen. 

 
9. Vaststelling contributie en entree. 

De contributie wordt ongewijzigd vastgesteld. 
(5 euro voor een persoonlijk lidmaatschap, 10 euro voor een gezinslidmaatschap.  
Wordt men lid na 1 december: zijn deze bedragen respectievelijk 10 en 20 euro). 
 
Het bestuur stelt de AlV voor de entreeprijzen te wijzigen. (de losse kaartverkoop aan de  

 poort tijdens ijsbaanopening) 
Hoe het was: Entree aan de poort, volwassenen 2 euro, kinderen 1 euro; 
Voorstel: Volwassenen € 3,50 en kinderen tot 18 jaar € 1,50. 
 
Besluit: Met instemming van de ALV gelden deze toegangsprijzen met ingang vanaf 14 

 december 2020.  
 

10. IJsgarantie leden IJsclub Dronten. Dat levert nu een probleem op. Leisureworld is gesloten 
dus daar schaatsen is geen optie. Alternatief voorstel wordt gedaan. ‘Indien we dit seizoen 
niet hebben kunnen schaatsen op onze natuurijsbaan zullen we in de vorm van een ludieke 
actie toch de ijsgarantie doorzetten. Begin april 2021 geven we aan de kinderen en de leden 
die zich -aan de te regelen ijscokar- melden, een ijsco weg’. 

 
        10a. Sjoerd Feenstra, als ex stadsdichter van de gemeente Dronten heeft rond de ijsbaanopening 
 in 2012 mooie foto’s gemaakt en een gedicht geschreven. Dat wordt in deze ALV 
 gepresenteerd en voorgedragen. Dank aan Sjoerd! 
 

11. Ledenadministratie en toegangspassen.  
Piet Bleeker geeft een terugblik op de veranderingen binnen de ledenadministratie die zijn 
doorgevoerd. Alles staat nu ‘in the Cloud’ en kan verder worden geoptimaliseerd. Het is 
mede hierdoor voor de ledenadministratie een stuk eenvoudige gemaakt en de kosten zullen 
de komende jaren ook dalen ten opzichte van de afgelopen jaren. Alle leden hebben een 
gezinskaart en of een persoonlijke pas toegestuurd gekregen. Persoonlijke pas voor de 
‘persoonlijke leden’ en de inwonende kinderen van 18 jaar en ouder. 
 

12. Rondvraag en sluiting. 
 Albert Eefting vraagt aan het bestuur het eerder genomen besluit om geen water op de baan 
 te zetten te heroverwegen. Hij is er van overtuigd dat dat toch beter is voor de baan. Albert 
 Bleijenberg geeft aan dat hij voor en nadelen ziet maar sluit zich bij Albert Eefting aan met de 



 vraag aan het bestuur om hier nog een keer over na te denken. Het bestuur zal de vraag 
 opnemen in de nog te plannen eerstvolgende bestuursvergadering.  
 Noot: De weerpluim wordt bijna iedere dag beoordeeld en zodra er serieuze vorst op komst 
 is zal de pomp direct worden aangezet, dit conform het recent genomen bestuursbesluit. 
 Annie Tukker: Is het een idee om zonnepanelen te plaatsen op het dak van de ijsclub? Het 
 bestuur heeft deze mogelijkheid onderzocht, maar een berekening door PV Systems, (John 
 Halsema) liet al snel zien dat dit voor ons niets gaat opleveren. Ons grootste stroomgebruik is 
 in de winterperiode en tijdens de avonduren als de buitenverlichting brand, weinig zonuren.  
 De z.g. salderingsregeling wordt ook afgebouwd dus terug levering levert binnenkort ook 
 weinig tot niets meer op. Kortom voor de ijsclub niet rendabel. 
 (Sjoerd Feenstra noemt nog de stroom opslaan in een accupakket gekoppeld aan een 
 laadpaal, als toekomstige mogelijkheid). 
  

De Voorzitter sluit om 21.45 uur de vergadering en wenst allen een veilig thuis. Blijf gezond! 
 
 
 De notulist, 
 
  
 Piet Bleeker   
 Secr. IJsclub Dronten. 


