
Notulen jaarvergadering ZIJV d.d. 24 november 2021 

Aanwezig: Jan, Oscar, Ab, Frans, Hetty, George, Wim Brock, Wim Dijkstra, Nel, Peter, Leo, Sylvia, Rob 

1. Opening door vicevoorzitter Wim Dijkstra 
2. Jaarverslag: een week ijs gehad, opening ijsseizoen door de burgemeester.  
3. Verzoek van Hetty: jaarverslag op de website zetten (actie: secretaris) 
4. Enige aanpassingen (o.a. exploitatierekening) zijn op verzoek van de kascontrolecommissie 

doorgevoerd. Kleine kas (2x) zijn samengevoegd. De begroting naast de exploitatierekening is 
vervallen. Plannen nieuwe jaar: nieuwe dijkjes, lantaarnpalen + prikverlichting, onderhoud 
gebouw. 

5. Kascontrolecommissie: november 2021 boeken gecontroleerd, geen bijzonderheden 
geconstateerd, adviezen vanuit de kascontrolecommissie zijn door de penningmeester 
doorgevoerd. De penningmeester krijgt haar decharge voor het boekjaar 2020-2021. De 
nieuwe kascontrolecommissie bestaat uit Rutger en George. 

6. Wim/Frans geven uitleg over de lantaarnpalen/verlichting rondom de 400 m baan. Er zijn 
door de gemeente in eerste instantie 13 palen geleverd. De resterende palen (8 stuks) 
worden in week 49 geleverd. De palen gaan 2 m de grond in en alle gaten worden binnenkort 
door de firma Enzerink geboord. Pas daarna (voor de kerst) gaat het water erop. 

7. Conflict met de boer over schade aan de dijkjes door de koeien en de tractor. Er is een 
aangetekende brief naar de boer gestuurd. De voorzitter pakt dit verder op met de boer. 

8. Verbouw/nieuwbouw van het bestuur huis: nieuwe ideeën leven binnen het bestuur over de 
inrichting van de nieuwbouw. De technische commissie heeft een programma van eisen 
opgesteld waaraan de werkplaats zou moeten voldoen. De verhuur en slijpen van schaatsen 
gaat gedurende ijsperiode plaatsvinden vanuit de werkplaats. Willem Brock geeft aan dat we 
al lange tijd praten over de nieuwbouw en heeft er een hard hoofd in of het voor zijn 80ste 
levensjaar nog gereed komt. Hetty geeft aan dat er ook andere manieren van financiering 
mogelijk zijn (obligaties leden, lening bank). 

9. Kantineverhuur (Brock): kantineverhuur met wisselende huurprijzen. Frans geeft uitleg. De 
kantine is niet schoongemaakt (wc vies) en het afval lag bovenop de afvalcontainer. Nel geeft 
aan dat een A4 met huurvoorwaarden en een borg helpend zou kunnen zijn om aan alle 
onduidelijkheid richting de huurders een einde te maken. Op de afvalcontainer komt een 
slot. Er ontstaat discussie over de hoogte van het verhuurbedrag en sociale/commerciële 
verhuur. Bestuur neemt deze taak op zich en komt met een plan. Strak vasthouden aan de 
borg zou kunnen helpen. De meeste huurders houden zich overigens keurig aan de regels.  

10. Wim Brock geeft aan dat zijn gezondheid het zware werk niet meer toelaat. Voor lichtere 
werkzaamheden (vegen ijs ed) is hij nog steeds beschikbaar.   

11. Notulen jaarvergadering 2020 zijn besproken en goedgekeurd.  


