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1. Opening 

Frank opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom op deze extra ingelaste Algemene 
Ledenvergadering. Op het programma stonden slechts 2 punten. 
 

2.       Contributiewijziging: Holger geeft een toelichting op de ontwikkelingen met betrekking tot het gebruik van 
          de ijs- en skeelerbaan. Dit leidt tot een contributievoorstel dat het bestuur graag in stemming wil brengen. 
          Hieronder volgt een integrale weergave van het voorstel:  
  
Eindelijk is het zo ver de baan wordt binnenkort met ijs opgeleverd. Het bestuur van de vereniging DNIJ is in de 
laatste fase van onderhandeling met Libema over het gebruik van de baan door de schaats- en skeelervereniging 
DNIJ en de openingstijden voor het publiek waarbij DNIJ de verkoop van Koek en Zopie gaat regelen. 
Om deze onderhandelingen te kunnen afronden hebben we uw instemming als lid hiervoor nodig. Vandaag op 11 
oktober 2010 hebben we dan ook een extra Algemene Ledenvergadering (ALV) uitgeroepen en vragen we u in te 
stemmen met het volgende: 
 
Uitgangspunten overeenkomst met Libema 
 De overeenkomst moet eenvoudig zijn en weinig administratieve lasten met zich meebrengen; 
 De overeenkomst moet het gebruik van de baan door DNIJ-leden zo flexibel mogelijk zijn en zo min mogelijk 

kosten met zich meebrengen; 
 De overeenkomst moet voor zowel DNIJ als Libema een win/win situatie opleveren. Als de exploitatie in het 

seizoen 2010/2011 negatief uitvalt is de kans groot dat we volgend jaar minder ijs hebben. 
 

Uitkomst van de onderhandelingen 
 De vereniging DNIJ neemt voor al haar actieve leden een abonnement af bij Libema. 

o Jeugdleden € 30,- (tot 13 jaar) per jaar 
o Overige leden € 45,- per jaar 

 DNIJ-leden kunnen voor dit gereduceerde abonnementstarief het hele jaar door gebruik maken van de 
schaats- en skeelerbaan op de zogenaamde cluburen én publieksuren. 

 DNIJ krijgt speciale cluburen die ze gezamenlijk met alle ijs- en skeelerverenigingen uit de omgeving kunnen 
invullen voor trainingen. Leden van andere clubs moet hiervoor losse kaartjes of een zomer en/of 
winterabonnement afnemen bij Libema. Cluburen worden waarschijnlijk: 

o Winter: elke werkdag tussen 17:30 en 19:30 uur 
o Zomer: elke werkdag tussen 18:00 en 20:30 uur 

 DNIJ krijgt tegen een vergoeding de mogelijkheid Koek en Zopie te gaan verkopen vanuit haar eigen 
accommodatie; 

 DNIJ krijgt de mogelijkheid schaatsen te gaan verhuren vanuit haar eigen accommodatie; 
 DNIJ krijgt een aanbrengvergoeding voor reclameborden langs de baan en mag een eigen bord plaatsen; 
 In de zomermaanden helpen DNIJ-leden met het schoonhouden van de baan. 

 
Voorstel aan de leden 
 Verhoging van de jaarlijkse contributie met € 30,- voor de jeugdleden tot 13 jaar en € 45,- voor alle andere 

actieve leden. Niet actieve leden die lid willen blijven kunnen voor € 50,- ondersteunend lid worden. Actieve 
leden kunnen dan tijdens publieks- en cluburen van de baan gebruik maken op vertoon van hun DNIJ-
abonnement. Voor de leden gaat per 1-januari-2011 de volgende contributie gelden: 



 
 
 

o Pupillen € 75,- 
o Junioren € 90,- 
o Senioren € 110,- 
o Ondersteunend lid € 50,- (niet actief) 

 DNIJ stelt een coördinator Koek en Zopie aan die de vrijwilligersactiviteiten voor de verkoop van Koek en 
Zopie gaat regelen tijdens publieks- en cluburen. Van alle leden (ook ouders van pupillen) word verwacht dat 
ze 2  á 3 dagdelen in het schaatsseizoen van half december tot eind januari meehelpen als vrijwilliger bij de 
verkoop van de Koek en Zopie. De opbrengst hiervan komt ten goede van de vereniging 

 Na het eerste seizoen gaan we op ALV in maart de Koek en Zopie verkoop evalueren en bepalen we 
gezamenlijk hoe we hier verder mee gaan. 

 
Tijdens de toelichting door Holger worden enkele vragen gesteld.  

- Komt er weer een gezinskorting? Ja, Herman Bakker zal hiervoor een voorstel doen. 
- Wat kost een los toegangskaartje voor onze ijsbaan? € 5,- à € 6,-. 
- Wat wordt de kwaliteit van het ijs? Er is een dweilmachine aangeschaft en er zal regelmatig worden 

gedweild, maar het is en blijft een open baan. 
- De skeelerbaan vertoont nu al cq nog scheuren en bulten; wat wordt hier aan gedaan en zal dit niet 

verergeren door het ijs? De baan is nog niet opgeleverd en genoemde punten zijn gemeld. We gaan er 
van uit dat als de baan de winter/ het ijs niet goed doorstaat, er reparaties zullen worden uitgevoerd.  

- Gaan de buitenritten verdwijnen nu we een baan hebben? Dat is zeker niet de bedoeling, hoewel het dit 
seizoen minder prioriteit heeft gehad door de drukte rond de ingebruikname van de nieuwe skeeler- 
ijsbaan. 
 

Na beantwoording van de vragen, kwam het voorstel ter stemming. Een ruime meerderheid van de aanwezige 
leden stemt vóór. Circa 85 leden brachten zelf of, pupillen, via één van hun ouders, hun stem uit. 
 
Hierna nam René Oostenenk de microfoon over van Holger om nader in te gaan op wat het voorstel inhoudt 
voor  de leden, kortom welke vrijwilligersactiviteiten er moeten worden verricht. DNIJ moet in ieder geval de Koek 
& Zopie en de schaats- en skeelerverhuur bemannen. Gedurende de ijsweken betekent dit de hele kerstvakantie, 
de weekenden, de woensdagmiddagen en zo mogelijk méér. Daarnaast zal er toezicht en kaartcontrole moeten  
zijn op de verenigingsuren. 
René doet een dringende oproep aan iedereen om zich op te geven als vrijwilliger. Tevens zoekt hij enkele 
vrijwilligers die e.e.a. willen helpen coördineren. 
 
 
3. Bestuurssituatie: Frank geeft een toelichting op het vrijkomen van de functie van voorzitter en schetst het 

profiel van de voorzitter die we zoeken. Kandidaatstelling kan tot 2 weken na deze ALV. We zoeken eerst 
intern, pas daarna eventueel extern. Naast invulling van het voorzitterschap, zoeken we uitbreiding voor 
commissie- en bestuursfuncties. 

 
Afscheidsgroet van Miriam: 
Na 3 jaar voorzitterschap moet ik me helaas terugtrekken. Ik heb met veel plezier en energie mijn bijdrage aan 
DNIJ gegeven. 
Ik zie dat de club voor veel veranderingen staat. Om dat goed te kunnen begeleiden/leiden is het nodig dat dit 
door mensen gedaan wordt die van iedereen het vertrouwen krijgen om te handelen. 
Door een lang slepende privé aangelegenheid is dat helaas niet meer mogelijk. Er zijn natuurlijk allerlei  
afwegingen gemaakt. De belangrijkste afweging voor mij is dat mijn dochter met plezier kan schaatsen en  
plezier heeft in de club. Dat bleek steeds lastiger te worden. Daarnaast dreigde er door deze kwestie een  
kloof te komen tussen trainers en bestuur. Dat is slecht voor de club. Naast allerlei andere ervaringen heeft  
dit voor mij de doorslag gegeven. 
Ik heb aangegeven dat ik beschikbaar ben om een aantal uitgezette wegen af te maken als daar behoefte aan is. 
Heel veel succes, het is een prachtige vereniging met grote uitdagingen.  
Miriam Schreurs 
 
Bestuur en leden van DNIJ zijn Miriam veel dank verschuldigd voor haar inzet de afgelopen twee jaar. Speciaal 
genoemd mag worden de vele contacten die zij namens DNIJ heeft gelegd en onderhouden met andere  
organisaties, zoals Omnisport (Libéma), Accres, ROC en de gemeente. Dit werk kwam grotendeels bovenop 
het reguliere bestuurswerk. Wij respecteren haar keuze om terug te treden als voorzitter. Wellicht doen we een 
beroep op haar om vanuit een werkgroep de externe contacten, die zij heeft gelegd, warm te houden. 
 

Hieronder volgt een integrale weergave van de functieomschrijving:  
 



 
 
 

 
Functieomschrijving Voorzitter 
 
Doel 
Het leiden en besturen van de vereniging en het algemeen bestuur waarbij hij/zij eraan meewerkt om de schaats- 

en skeelervereniging DNIJ een plek te geven binnen Apeldoorn e.o. De groei van de vereniging en de 
ontwikkelingen rondom het gebruik van de nieuwe ijs- en skeelerbaan vormen hierbij een belangrijk onderdeel. 

 
Wij zoeken dus iemand die met beide benen op de grond staat met een breed netwerk in het openbaar bestuur, 

opleidingwereld en zakenleven in Apeldoorn en omgeving die ons de komende periode wil helpen bij de 
vormgeving van onze nieuwe organisatiestructuur.  

 
Plaats in de vereniging 
De voorzitter valt onder de algemene vergadering. Verder moet de voorzitter gezamenlijk met de bestaande 

bestuursleden de structuur van de organisatie en de plek van de voorzitter hierin verder gaan vormgeven. 
 
Functie-/taakinhoud 
 Coördineren en leiding geven; 
 De voorzitter is in de eerste plaats coördinator en stemt de activiteiten binnen de organisatie op elkaar af. 

 Inspireren; 
 De voorzitter inspireert (zijn bestuursleden) en is op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. 

 Samenwerken, vormgeven en delegeren; 
 De voorzitter delegeert, draagt taken over, stuurt aan en stimuleert samenwerking; 
 De voorzitter vervult een belangrijke rol in de vormgeving van de wenselijke organisatiestructuur van de 

vereniging. Hij/zij analyseert trends en ontwikkelingen rond de vereniging en de nieuwe baan zodanig dat er 
adequaat richting hieraan kan worden gegeven. 

 Bemiddelen; 
 Verschillende partijen op één lijn krijgen. 

 Communiceren; 
 De voorzitter communiceert met leden, vrijwilligers en externe actoren; 
 De voorzitter is de spreekbuis van het bestuur naar de leden en vrijwilligers van de club en naar externe 

actoren. 
 Vergaderen; 
 Het leiden van bestuursvergaderingen; 
 De verantwoordelijkheid voor de besluitvorming. 

 
Competenties 
 Affiniteit met de (schaats- en skeeler)sport in Apeldoorn en regionale en landelijke beleidsdoelstellingen; 
 Kennis en inzicht om de bedrijfsvoering van de vereniging en de stichting, de financiële en sporttechnische 

zaken juist vorm te kunnen geven 
 Kan een visie vertalen in organisatiestrategie en lange termijn doelen; 
 Algemene interesse in sport voor jong en oud en van recreatief tot topsportniveau 
 Kennis van en ervaring in bestuurlijke besluitvormingsprocessen; 
 Kunnen werken in teamverband. 
 
Staande de vergadering stelt Tom Leeneman zich kandidaat. Gedurende de 2-weken termijn blijft  
kandidaatstelling mogelijk. 
 
4. Rondvraag  
 Ida: Heeft iedereen de nieuwe wedstrijdregels gelezen? Je mag op het rechte eind tegenover de kruising  
 niet meer met de volledige schaats in de andere baan komen. 

Ida: De wedstrijdleiding in Deventer gaat in de startlijst aangeven wie de blokjes moet leggen en ophalen.  
Doe dit niet, dan volgt uitsluiting voor de volgende wedstrijd.  

 
5. Sluiting 
    Vervolgens sluit Frank de vergadering en bedankt iedereen voor de aanwezigheid en wenst iedereen een    
    fantastisch schaatsseizoen.  


