
 
 
 

 

 
 
Betreft : Verslag ledenvergadering  
Datum : zondag 21 maart 2010 
Plaats : Kantine WSV 
Aanw. : naar schatting 65 leden  
Bestand : 102- ledenver.doc 
  

 
1. Opening 

Frank opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Tevens worden de aanwezige sponsoren 
verwelkomd. Frank neemt het voorzitterschap waar voor Miriam, die helaas ziek is. 
Max gaat stoppen als technisch coördinator, wegens verhuizing. Hij heeft een opvolger gevonden in de 
persoon van Holger Peters. Er zijn geen tegenkandidaten; Holger wordt verkozen. 
Herman neemt namens DNIJ en het bestuur afscheid van Max. 
 

2. Goedkeuring verslag ledenvergadering d.d. 15 maart 2009 
 Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.  
 
3. Financieel verslag: 
 Afgelopen jaar werd afgesloten met een overschot van 100 euro; dit is niet de beoogde € 2000,-. Dit komt 

enkele mee- en tegenvallers. Tegenvallers: € 600,- door niet tijdig opzeggen licenties, € 1000,- voor club-
kleding en een verminderde opbrengst van sponsorgeld ad € 700,- (ALVA Glas haakt af als sponsor). 
Meevallers: € 600,- meer aan contributies, € 300,- aan de verloting op de ALV 2009 en € 600,- opbrengst 
van de skeelerthon. 

 
 Begroting: 
 Begroting en Winst&Verlies rekening zijn ter inzage. Weinig verandering t.o.v. 2009. Alleen de post Trainers 

is met € 1000,- verhoogd naar aanleiding van overleg tussen trainers, jeugdcommissie en bestuur over 
aanvullende reiskostenvergoeding voor coaching.   

 
 Verslag kascommissie 
 Henk Baas en Wil Borsboom hebben de kas gecontroleerd en deze goedgekeurd. Applaus voor Herman.  

De penningmeester wordt décharge verleend. 
 
 Verkiezing kascommissie: 
 - Wil Borsboom (2e jr) 
 - Hendrik Westerbeek (1e jr) 
 
4. Organisatiestructuur  
 Zie dia. De lichtblauwe ballen geven werkgroepen weer; hiervan maakt een bestuurslid deel uit. Voor de 

themagroepen (groene ballen) is een bestuurslid aanspreekpunt. 
  De paarse bal symboliseert de Stichting DNIJ (De Nieuwe IJs- en Skeelerbaan). Leden: René Oostenenk, 

Abe Versloot en Pieter Jansen. 
 De inrichting van onderstaande structuur, die op de ALV 2009 is gepresenteerd, is nog niet volledig 

gerealiseerd. Om verschillende redenen is onze hoge ambitie niet gehaald. Wel zijn alle werkgroepen 
bemand en zit in iedere commissie een bestuurslid. Van iedere werkgroep is een commissieformulier 
ingevuld, waarin doel, taken en bemensing zijn vastgelegd. 

 
 



 
 
 

 
 
 Werk- en themagroepen:  
 
 Sponsoring   Frank Mennink, Jan Bolding 
   Kleding   Ida Wijsman, Frank Mennink, Herman Bakker 
 PR    Miriam, Holger, Dirk v Zoest, Catelijne Hol, mw Scholten 
   Nieuwsbrief   
 Jeugd    Rik vd Bussche, Igor Pieters, Inger v Dulmen, Tom Buitenhuis, pupil?? 
 Natuurijs    Hendrik Westerbeek, Herman Bakker, Frank Mennink  
 Schaatsen   Holger Peters 
   Inzell/ Zakopane Henk Veneman, Ida Wijsman, Bas Brusche 
   Fietsweekend Limburg 
   Clubkampioenschap Max Reimerink, Hoger Peters, Margreet Oudenampsen, Jan Bolding 
 Skeeleren   Gert Westerink 
  
 Nieuwe werkgroep: 
 Evenementen   Thea v Dalen, Rik vd Bussche, Ellemiek vd Watering 
 
 Verschillende werkgroepen hebben activiteiten ontplooid. Een niet uitputtende opsomming:  
 Wg Evenementen hebben de barbecue, de nieuwjaarsreceptie en de ALV georganiseerd. Wg Jeugd heeft 

de skeelathon georganiseerd, enkele bestuursvergaderingen bijgewoond en meegeholpen bij de (afgelaste) 
Kortebaanwedstrijd, waarbij ook de Wg Natuurijs betrokken was. Er is een trainingskamp naar Zakopane 
geweest en tot 2x toe een Clubkampioenschap georganiseerd, omdat de 1e door de weersomstandigheden 
moest worden afgelast. 

 De Wg Evenementen heeft haar activiteiten met betrekking tot de Opening van de IJs- en skeelerbaan 
verschillende keren moeten uitstellen wegens vertraging van de aanleg van de baan. 

 
 Met name de Stichting DNIJ heeft zich doorlopend bezig gehouden met de IJs- en skeelerbaan en het 

clubgebouw/ bestuurskamer/ koek&zopie/ schaats-skeelerverhuur/ garage dweilmachine. 
 
 
5. Accomodatie 
 René Oostenenk meldt dat voor de krabbelbaan het beton is gestort en dat binnenkort de rest wordt 

gestort, maar wanneer blijft afhankelijk van het weer. De opening van de skeelerbaan kan eind mei/ begin 
juni plaatsvinden. De organisatie hiervan ligt bij de Openingscommissie, waarin zowel Stichting als 
Vereniging deelnemen, als ook studenten van het ROC. De Stichting DNIJ zorgt voor de afbouw en 
inrichting van het “clubgebouw” bij de baan. Hierin komen een bestuurskamer, een koek&zopie loket, een 
verhuurloket en garage voor een dweilmachine.  
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 Holger gaat in op het gebruik, straks, van de baan. Er wordt gedacht over een baankaart tegen een nog 
nader te bepalen tarief, waarop korting kan worden verdiend door vrijwilligerswerk te verrichten. De kaart 
zou van 1 april tot 31 maart lopen, zodat er precies een skeeler- en een schaatsseizoen in vallen.  

 
6. Jeugdleden 
 Zowel organisatie van als deelname aan de skeelathon bestond voor een belangrijk deel uit jeugdleden. 

Opbrengst ongeveer € 610,-. Daarnaast waren er activiteiten van de jeugdcommissie; zie punt 4. 
   
7 Mededelingen 
7.1. Terugblik skeeleren: 
 Gert meldt dat er door de vele aanmeldingen van jeugdleden, van zelfs onder de 7 jaar, er een “jongste 

jeugdgroep” is gevormd, die van 18.15 – 19.00 u traint onder leiding van Attiene. Dit is zo goed bevallen 
dat dit het komende seizoen wordt voortgezet. 

 De trainingsgroepen:  
 -  Jeugdgroep: Jaap van Benthem.  

-  Beginnersgroep: Douwe Jan. 
- Gevorderden: Willy geeft deze groep (6 – 8 pers) training en blijft dat ook in 2009 doen. 
- Buitenritten: Gert doet de buitenritten met ca 10 pers. Gert rijdt privé ook lange georganiseerde  

tochten; dit lijkt aanstekelijk te zijn, want steeds meer rijders volgen zijn voorbeeld en gaan 100km- 
tochten rijden.  

 Komend seizoen: 
- Alle trainers hebben aangegeven op dezelfde voet als vorig seizoen verder te willen. 
- Locatie: Bij Omnisportcentrum voor de ingang van Intratuin rijden is goed bevallen. Tot de skeelerbaan 
   gereed is blijven we hier trainen. 
- Als de trainingen op de skeelerbaan gaan plaatsvinden, stopt Astrid met de koffie- thee- limonadetafel.   
   Astrid wordt alvast bedankt voor haar jarenlange inzet. 
- Is er animo voor een wedstrijdgroep als de baan eenmaal gereed is? 
- Op 7 april begint het skeelerseizoen. 

 
 

7.2. Terugblik schaatsen: 
 Max vertelt over het schaatsseizoen, er zijn te veel hoogtepunten om ze allemaal op te kunnen noemen: 
 3e op het stedentoernooi, Renske Winters wereldkampioen Allround Masters, Arvin wint het Gewestelijk 

Kampioenschap en wordt 3e op de NK voor HC, Adriaan Janssen, Evert Scholten en Sharon Snijder halen 
de NK marathon, Jannitta wordt 1e op de marathon etc., de opsomming is niet uitputtend, maar de conclusie 
kan zijn dat DNIJ zich op allerlei wedstrijden en toernooien heeft laten zien (en doen gelden). 

 
 Max bedankt Henk Veneman, Ida Wijsman en Bas Brusche voor de organisatie van het trainingskamp naar 

Zakopane.  
 Met een fles wijn worden vervolgens alle schaatstrainers bedankt voor hun inzet in het afgelopen seizoen. 
  
 De Talentenbokalen gaan dit jaar naar Sharon Snijder en Adriaan Janssen. 
 
 Via email en de site wordt binnenkort het programma voor de zomertrainingen bekendgemaakt. 
 
7.3. Sponsoring/ kleding 
 Frank geeft aan de hand van een powerpoint een presentatie over het sponsor- en kledingbeleid van DNIJ. 

Hieronder volgt de presentatie. 
 Doelstelling Sponsoring 

• De doelstelling van de Sponsorcommissie van DNIJ is het bevorderen van het schaatsen en skeeleren in de  
 Gemeente Apeldoorn en wel door middel van het financieel en materieel ondersteunen van de vereniging  

 DNIJ. Dit omvat de promotieactiviteiten en de ondersteuning van de vereniging  
 Missie Club 

• Dynamisch, financieel gezond en bruisend, waar mensen op elk nivo kunnen schaatsen en skeeleren 
 Strategie Sponsoring 
• Ontwikkeling Sponsorbeleid, mogelijkheden: 
• Club van 100 DNIJ websitebanners  
• Professionalisering sponsorpakketten  
• Activiteiten voor sponsoren 
• Samenwerking met andere sponsornetwerken 
• Donateurschap 

 
 



 
 
 

 Doelstelling 2009/2010 
– Sponsorbeleid + aanpak gereed 
– Sponsorwerving voor kleding skeeleren  
– Extra inkomsten genereren voor DNIJ 
– Creëren van extra faciliteiten, bijvoorbeeld: 

• Korting bij aanschaf van sportartikelen 
• Clinics door professionals 

– Uitbreiden sponsorcommissie tot 4 personen 
 Taken Sponsorcommissie  

• - sponsorwerving  
• - behouden continuïteit sponsoring  
• - activiteiten met sponsors  
• - netwerken  
• - contractonderhandelingen  
• - nieuwe sponsorinitiatieven ontplooien  
• - secretariële werkzaamheden  
• - etc.  

 Kledingsponsorpakket 
• Positie op schaats/ skeelerpak 
• Banner met link naar eigen website 
• Naamsvermelding op nieuwsbrief/communicatie 
• Clinic schaatsen en/of skeeleren 1x p/j max. 15p 
• Vermelding op het bord bij schaats- en skeelerbaan 
• Bijwonen afsluitingsavond, clubkampioenschappen etc. 
• Jaaractiviteit met sponsoren Worldcup, schaats/marathonwedstrijd 
 

 
Verder: 

- Wordt er gedacht aan kledingruil via de site 
- Wordt er gedacht aan bedrukte T-shirts (minder nauwsluitend). 

 
7.4. PR-commissie 

Via PR en de nieuwe ijs- en skeelerbaan is het niet uitgesloten dat DNIJ (flink) gaat groeien. We moeten 
ons hierop voorbereiden. Op dit moment heeft DNIJ een recreatieve skeeler- en wedstrijd schaatstak; 
mogelijk zullen er een wedstrijd skeeler- en recreatieve schaatstak bij kunnen komen. 

 Voorbereidingen: 
- Maken DNIJ-flyer 
- Nieuwe interactieve website 
- 1 of 2 bestuursleden voor de DNIJ-activiteiten op de ijs- en skeelerbaan in Apeldoorn 
- Evenementen rondom de Opening van de Skeelerbaan begin juni en de IJsbaan in december.  

 
7.5. Voorstellen voor diverse activiteiten 
 Barbecue 
 Nieuwsbrief per mail 
 Opening ijs- en skeelerbaan 
 Nieuwjaarsreceptie 
 



 
 
 

8. Rondvraag 
 Ruud van Espen: Is er niet iets voor te zeggen om eens goed te kijken naar de naamgeving en de 

vormgeving/ huisstijl van het logo van de ijsclub? Bij andere clubs zie je direct waar deze vandaan komt. 
DNIJ APELDOORN is duidelijker. Ruud werkt wat voorstellen uit en legt die voor aan het bestuur. 

 Antw: Het bestuur staat open voor verbeteringen. 
 Ruud van Espen: Er wordt toch wel de nodige ruchtbaarheid gegeven aan de Opening van de skeelerbaan? 

Het zou zonde zijn om dat moment stilletjes voorbij te laten gaan.  
 Antw: Er wordt een openingsprogramma met publiciteit gewerkt door Stichting, Vereniging en studenten van 

het ROC. 
 
 Guus Swaegemakers (namens Tom Leeneman): 

- Kan het clubhuis voor leden worden opengesteld?  
Antw: Zal het bestuur over nadenken. 

 
Guus Swaegemakers/ Tom Leeneman/ Wil Borsboom: Gaat DNIJ zich nu we een eigen baan krijgen ook 
richten op de nieuwe doelgroep van senioren die 2x per week willen trainen? 
Antw: Bij genoeg animo zeker. 
 
Guus Swaegemakers/ Tom Leeneman: Als er animo is willen Guus en Tom wel een speciale sprintgroep 
gaan trainen. 
Antw: Het bestuur stimuleert waar mogelijk dit soort nieuwe initiatieven. 

 
 Sluiting  
 
 Vervolgens sluit Frank de vergadering en bedankt iedereen voor de aanwezigheid en voor straks smakelijk 

eten.  


