
Notulen Algemene Ledenvergadering HCH 9 mei 2017 

 

Aanwezig18 personen 

 

1. Opening 

 

Voorzitter Alfred Stel opent de vergadering en heet iedereen welkom op de 51ste jaarvergadering 

van de HCH. 

Het 50 jarig jubileum hebben we met een mooi feest gevierd in het nieuwe Thialf. Tijdens dit feest 

heeft de club de Koninklijke Erepenning ontvangen en werd Antoinette de Jong deze avond 

benoemd tot Erelid na het behalen van haar Wereldtitel op de Team Persuit. 

 

2. Mededelingen 

 

Bericht van verhindering ontvangen van: Frans en Amarins Goerres, Pieter Albada, Wim van der 

Glas, Rui Beijering, fam. ter Braak, Riekele Heida, Johan Breed, Koop Oosterloo, Mirjam Kuiper 

en Gerlien Priest. 

 

Op de BC vergadering van 8 mei is Ane Koopmans na 25 jaar afgetreden als bestuurslid. Bij het 

grote publiek was Ane vooral bekend door de start- en uitslaglijsten. Rixt Meyer neemt deze functie 

gedeeltelijk over. 

 

3. Ingekomen stukken 

 

Geen 

 

4. Notulen 

 Hoe staat het met het vernieuwen van de website. 

 Inmiddels is de nieuwe website in de lucht.   

 Bibi van der Tempel heeft de site vormgegeven en is weer helemaal up to date. 

 

Bijzondere kosten 50 jaar HCH. 

Deze kosten zijn opgenomen in de begroting. 

 

Wat heeft het sluiten van de ijsbaan Assen voor effect gehad voor de Friese clubs. 

Er zijn 6 schaatsers vanuit gewest Drenthe bij HCH aangesloten. (pupillen) 

De IJshazen zijn als club aangesloten bij de BC (veelal trimmers). 

 

Notulen worden goedgekeurd. 

 

5. Jaarverslag 

 

Wordt goedgekeurd. 

 

6. Jaarrekening. 

 

Opbrengsten uit de contributie is nagenoeg gelijk aan vorig seizoen. 

  

Belangrijkste inkomstenbron zijn nog altijd de acties. (Boekjesverkoop, Poiesz actie) Inkomsten uit 

de boekjesverkoop was dit jaar voor het laatst. Dit omdat de KNSB de grote toernooien heeft 

verkocht aan House of Sport.   

Voor de toekomst is het belangrijk om over goed gediplomeerde trainers te beschikken.  



Hiervoor wordt geld, opgebracht uit de acties, gereserveerd.  

 

7. Kascontrole 

 

Gerlien Pries en Marcia Boomhouwer hebben de kascontole uitgevoerd. 

Alles was goed op orde en de dames vragen de vergadering om de penningmeester decharge te 

verlenen.  

 

8. Benoeming kascommissie 

 

Gerlien Piest is aftreden en wordt bedankt voor haar inzet. En aangezien Marcia Boomhouwer 

vanaf vandaag plaats neemt in het bestuur is ook zij aftreden. Nieuwe kascommissie bestaat uit 

Eesge Duiker en Fokje Leistra. Reserve is Andries Oldenkamp.  

 

9. Begroting 

 

Begroting is opgemaakt op basis van het aantal leden.   

Grootste verandering t.o.v. voorgaande jaren is het bedrag van de acties. 

Het bedrag wat is meegenomen voor de acties valt lager uit. Dit komt omdat vanaf volgend seizoen 

er geen inkomsten meer zijn uit de verkoop van de programmaboekjes. 

We zijn momenteel bezig om een sponsorcommissie op te richten en hopen dat hierdoor nieuwe  

acties/sponsors worden gevonden. 

 

De baanhuur van Thialf gelijk aan afgelopen seizoen. Ook de huur voor de skeelerbaan is in de 

begroting meegenomen. 

 

 

10. Vaststellen contributie. 

 

De penningmeester stelt voor om geen contributieverhoging door te voeren. De vergadering gaat 

hiermee akkoord. 

 

11. Bestuursverkiezing 

 

Siska Walstra is aftredend en niet herkiesbaar. Siska is 8 jaar secretaris van de club geweest en 

wordt met een bos bloemen bedankt voor haar inzet. 

Het bestuur stelt Marcia Boomhouwer en Bibi van der Tempel voor als nieuw bestuursleden. Er 

hebben zich geen tegenkandidaten gemeld. Marcia en Bibi wordt dan ook hierbij benoemd als 

bestuurslid. Marcia gaat de taak als secretaris op zich nemen en Bibi de communicatie (o.a. de site). 

 

12. Rondvraag 

 

Andries Oldenkamp: Blij dat de nieuwe website online is  en de complimenten hoe hij eruit ziet. 

 

Alfred Stel: Om nieuwe leden en dan vooral de jeugd te werven is er een samenwerking tot stand 

gekomen met de BC, jeugdschaatsen en de schaatsclubs. Kinderen die bij het jeugdschaaten 

schaatsen kunnen via de HCH jeugdlid worden. Dit betekend o.a. trainen in de HCH kleding, 

meetrainen met de zomertraining. 

 

Hoe kunnen we jeugd vanaf 12 jaar benaderen? Folderen bij sportweek of bij Thialf. Acties op 

Facebook?  

 



Alfred Stel: Hoe kunnen wij als HCH actief zijn op de skeelerpiste bij sportstad. 

Je ziet nu een versnippering aan groepen vanuit heel Friesland. HCH heeft op dit moment een 

samenwerking met Lindenoord, maar is alleen voor bestaande leden(pupillen) 

Klasina Seinstra: Misschien is dit juist een platvorm voor nieuwe leden. 

Theun Dijkstra: In het belang van beide verenigingen de samenwerking misschien intensiveren. 

 

Marcia Boomhouwer: De activiteiten van de activiteitencommissie zijn overgedragen aan 

Fokje Leistra.  

 

Klasina Seinstra: Het aantal leden dat wedstrijden rijdt is zeer klein. Hoe kan dit? 

Dit is een tendens bij alle verenigingen. Misschien moeten we een inventariseren wat hier de reden 

van is. 

 

De Voorzitter sluit om 21.15 de vergadering 

 

Notulist 

Siska Walstra 

Secretaris HCH-Heerenveen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


