
Algemene ledenvergadering IJsclub Ons Genoegen 23 maart 2016 

 

1. Opening 20.00u door voorzitter Co van Ophem 

 

Aanwezig: 

 

Co van Ophem (voorzitter) 

André Nieuwboer (notulist) 

Hans Mol (penningmeester) 

Jacco Smit (bestuurslid) 

Céline Loos (bestuurslid) 

 

Verder 2 leden van de vereniging aanwezig: Piet Kaarsemaker en Elly 

Broedersz. 

 

Afwezig met reden: Bruno Smit (secretaris) 

 

De agenda voor deze avond wordt goedgekeurd. Wel wordt het financieel 

verslag toegevoegd als punt. 

 

2. Notulen vorige jaarvergadering. 

 

Goedgekeurd. 

 

3. Voorstel voor een samenwerkingsovereenkomst met roeivereniging De Kogge 

te Onderdijk. 

 

Co van Ophem legt uit waarom er een overeenkomst moet worden aangegaan. De 

overeenkomst is te vinden op de website. Hans Mol legt nog verder uit aan 

de leden waarom punt 4i uit de overeenkomst is gehaald. Dit was een passage 

over regels die bij eventuele (gedeeltelijke) verkoop zouden gelden. Piet 

Kaarsemaker vraagt zich nog af waarom niet aan de andere kant van de brug, 

dit stuk grond is echter van Staatsbosbeheer. Biersloot was ook geen optie, 

daar mag niet worden gebouwd. 

 

De vergadering keurt het voorstel unaniem goed. 

 

4. Voorstel voor een overeenkomst met de gemeente Medemblik voor gebruik en 

bebouwing van de grond op basis van erfpacht. 

 

Erfpacht wordt waarschijnlijk aangepast naar recht van opstal. Dit komt qua 

kosten neer op ongeveer 130 euro per jaar. Voor zover bekent, dit is nog 

niet door de gemeente vrij gegeven. 

 

Het voorstel wordt unaniem aangenomen, mits de kosten niet hoger worden dan 

150 euro per jaar. 

 

5. Ingelast punt financieel verslag. 

 

Kascommissie (Jacqueline Bleeker en Kristel van de Gragt) heeft de 

begroting goedgekeurd. We bedanken Kristel voor de afgelopen 2 jaar en 

hopen dat Jacqueline volgend jaar weer beschikbaar is. 

Overzichten worden uitgereikt aan de leden en bestuur. Overzichten komen op 

de website beschikbaar. 

 

Overzichten worden goedgekeurd door het bestuur en de leden. 

 

 

 

 



6. Voorstel om bestaande financiële reserve aan te spreken voor de 

nieuwbouw. 

 

Co van Ophem overlegt als eerste de tekeningen van de beoogde nieuwbouw. 

Tekeningen worden positief ontvangen. De laatste tekeningen worden deze 

week definitief gemaakt. Aan de hand daarvan wordt een nieuwe begroting 

gemaakt en offertes opgevraagd. Als de reserves niet voldoende zijn, moet 

er worden gezocht naar sponsoren of alternatieve manieren om geld bij 

elkaar te krijgen. 

 

Vergadering gaat akkoord met het aanspreken van de financiële reserves, wat 

het doel is was voor nu. Pas na de definitieve begroting is bekend wat er 

eventueel nog overblijft aan kosten en er dus uit de reserves beschikbaar 

moet worden gemaakt en of dit voldoende is. 

 

7. Rondvraag. 

 

Piet Kaarsemaker vraagt zich af of er wel genoeg geld binnenkomt als de 

vliet is vrijgegeven voor het schaatsen. Bijvoorbeeld door het goed bekend 

te maken dat een donatie welkom is voor het vegen van de banen. Goede 

opzichtige plekken voor de donatiebussen, zoals bij de koek en zopie. 

 

8. Co van Ophem sluit de vergadering om 21.40u. 

 


