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Vereniging	IJsclub	voor	Haarlem	e.o.	
Concept	notulen	Algemene	Ledenvergadering	van	woensdag,	8	mei	2019	

	
Locatie:		 Clubhuis	van	de	vereniging	
Notulist:	 Willy	Gies	
	
1. Opening	en	mededelingen	

Boudewijn	opent	om	19.00	uur	de	vergadering	en	heet	het	enige	erelid	vanavond	
aanwezig,	Aris	Dijksman,	van	harte	welkom.	Het	tijdstip	van	19.00	uur	is	gekozen	
omdat	vanavond	Ajax	de	halve	finale	speelt	in	de	Champions	League.	Na	afloop	
kunnen	de	leden	op	het	grote	scherm	dat	hiervoor	is	geplaatst,	gezamenlijk	naar	de	
wedstrijd	kijken.	Het	bestuur	trakteert	op	drie	rondjes.	Bij	winst	is	er	nog	een	laatste	
ronde	van	het	bestuur.		
	

2. Vaststellen	van	de	agenda	
Voorgesteld	wordt	om	de	pauze	die	genoemd	staat	na	agendapunt	5	te	laten	
vervallen,	zodat	men	er	zeker	van	kan	zijn	dat	de	ALV	op	tijd	is	afgelopen.		
Vervolgens	wordt	agendapunt	8	naar	voren	gehaald	i.v.m.	de	aanwezigheid	van	twee	
leden	die	resp.	Hop-	en	Moerbeekbeker	krijgen	uitgereikt.	
	

3. Uitreiking	Hopbeker	
De	Hopbeker	wordt	dit	jaar,	2019,	uitgereikt	aan	het	aanstormend	talent	Wietse	
Tukkie.	Wietse	wordt	naar	voren	geroepen	en	krijgt	uit	handen	van	Peter	de	Kruijk	
de	wisselbeker	overhandigd	met	een	prachtige	bos	bloemen	en	certificaat.	De	mooie	
prestaties	van	het	afgelopen	seizoen	van	Wietse	zijn:	NK	afstanden	Junioren:	Brons	
op	de	1000	m.	en	Goud	op	de	1500	m.	NK	Allroundkampioenschappen	Junioren	
Brons.	NK	Clubs:	Zilver	op	de	1500	m.	Tot	slot	nog	de	Residentiecup:	teamsprint	
Gewest	NHU:	Goud.		
Uitreiking	Moerbeekbeker	
De	Moerbeekbeker	wordt	dit	jaar	uitgereikt	aan	Niek	Schaap.	Hij	wordt	naar	voren	
geroepen	door	Boudewijn	en	krijgt	uit	zijn	handen	de	wisselbeker	overhandigd	met	
eveneens	een	prachtige	bos	bloemen	en	certificaat.	Hij	ontvangt	deze	beker	voor	het	
jarenlang	redactie	voeren	van	de	Glijwijzer,	voor	het	onderhouden	van	contacten	
met	de	media	en	het	maken	van	persberichten,	voor	het	optreden	als	speaker	tijdens	
de	Haarlem	Trofee	en	Kraantje	Lek,	voor	het	omlopen	van	de	Glijwijzer	in	eerdere	
jaren.	Tevens	wordt	hij	door	Boudewijn	gefeliciteerd	omdat	hij	onlangs	vader	is	
geworden.		
	

4. Ingekomen	stukken/berichten	van	verhindering.	
Bericht	van	verhindering	ontvangen	per	mail	van:	
Ger	Mantel,	Jan	Olierook,	Chris	Prenen,	Maïté	Stoete,	Willem	Boer,	Lou	Hoogewerf,	
Arie	Witlox	en	Michel	van	Bergen.	
	
- Er	is	een	bericht	ontvangen	dat	wij	als	vereniging	zijn	voorgedragen	voor	de	

verkiezing	van	de	club	van	het	jaar.	Gevraagd	wordt	om	je	stem	uit	te	brengen.	
Zie	ook	Facebook.	

- Er	is	een	bericht	ontvangen	van	de	IJsbaan	(Rob	Kleefman)	en	BVH.		Het	
verzoek	is	om	in	te	stemmen	met	een	voorstel	inzake	het	clubuur.	Het	gaat	om	
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het	clubuur	5	minuten	korter	te	laten	duren.	Dit	punt	zal	later	ter	vergadering	
aan	de	orde	komen.		

- Hector	Lankhorst	heeft	een	mail	geschreven	i.v.m.	veranderen	van	de	agenda.	
- Roel	Middeldorp	heeft	een	bericht	gestuurd	over	het	plan	Dromedaris.	Ook	dit	zal	

later	ter	vergadering	aan	de	orde	komen.		
- Van	Douwe	v.d.	Kooi	is	een	mail	ontvangen	met	het	verzoek	iets	te	mogen	

toelichten	tijdens	deze	ALV	i.v.m.	kantinebeheer.	Dit	wordt	toegestaan	aan	het	
eind	van	de	vergadering.	
	

5. Begroting	verenigingsjaar.	
Vaststelling	contributies	en	abonnementen	2019	–	2020.	De	begroting	is	
gepubliceerd	op	de	website.	Vragen	konden	vooraf	via	de	e-mail	aan	onze	
penningmeester	worden	gesteld.	Er	zijn	geen	vragen	ontvangen	door	Margreet	van	
der	Meer.	Zij	deelt	mede,	dat	zij	een	resultaat	neutrale	begroting	heeft	gemaakt.	Het	
voorstel	is	om	de	contributie	te	verhogen	en	op	hele	euro’s	af	te	ronden.	De	lesgelden	
van	de	recreanten	worden	verhoogd	met	5	euro,	omdat	het	lesgeld	in	verhouding	tot	
het	aantal	trainers	scheef	loopt.	De	begroting	wordt	door	de	leden	van	de	ALV	
goedgekeurd.	Maïté	heeft	tegengestemd	via	mail	en	door	Roel	Middelburg,	die	
hiervoor	een	machtiging	heeft	gekregen	van	Maïté.	
	

6. Bestuursmutatie	
Het	bestuur	draagt	de	leden	Sonja	Siddre	en	Wilma	Koek	voor	om	toe	te	treden	tot	
het	bestuur.	Er	zijn	geen	meldingen	ontvangen	die	een	tegenstem	hebben	
uitgebracht.	De	ALV	gaat	akkoord	met	de	benoeming	van	Sonja	en	Wilma.	Zij	nemen	
plaats	achter	de	bestuurstafel.	Wilma	zal	als	contactpersoon	fungeren	voor	de	
restyling	van	de	kantine;	Sonja	houdt	zich	bezig	met	de	spiegelavonden	en	de	
uitkomsten	daarvan;	tevens	is	zij	contactpersoon	voor	de	recreanten.		
Het	bestuur	stelt	vervolgens	voor	om	Margreet	v.d.	Meer	te	benoemen	tot	
penningmeester.	Zij	was	vanaf	november	ad	interim.	Margreet	gaat	door	als	
penningmeester	met	een	ieders	goedkeuren.	
	

7. Plan	Dromedaris	van	Roel	Middelburg	
Roel	Middelburg	geeft	een	korte	schets	van	het	plan	Dromedaris,	waarbij	hij	een	
grafiek	laat	zien.	(De	zwarte	lijn	is	van	7	jaar	geleden	en	de	rode	lijn	van	heden.)De	
grafiek	laat	zien	dat	de	bulten	van	de	dromedaris	steeds	verder	uit	elkaar	komen	te	
liggen.	In	de	categorie	neosenioren	zitten	nog	maar	heel	weinig	leden.		
Ze	verdwijnen	uit	de	vereniging	wanneer	zij	gaan	studeren.	Om	hen	niet	te	laten	
verdwijnen,	wat	gaan	we	doen	met	deze	leden?	Maken	we	hen	steunlid/geven	een	
hoge	korting	is	hierbij	de	grote	vraag.	Het	resultaat	kan	zijn,	dat	ze	over	een	aantal	
jaren	terug	komen	en	weer	geld	gaan	opleveren,	zo	schetst	Roel	Middelburg.	We	
moeten	wat	doen	om	het	ledental	op	peil	te	houden	c.q.	te	brengen.	Roel	vraagt	
hierbij	steun	aan	de	ALV.	De	vraag	is	of	het	zin	heeft	om	iemand	voor	een	lager	
bedrag	lid	te	laten	zijn.	Dit	zou	getest	kunnen	worden	in	een	driejarige	proef.	Hector	
deelt	mede	dat	hij	aankomende	zondag	in	de	vergadering	van	de	jeugdcommissie	wil	
aanschuiven	om	ook	daar	te	onderzoeken	waardoor	het	vertrek	onder	de	neo’s	
opvallend	is.		
Peter	de	Kruijk	merkt	op	dat	de	grafiek	laat	zien	dat	bij	de	neo’s	3	meer	leden	zijn	
behouden.	Dit	komt	mede	door	de	zaken,	die	we	door	de	club	organiseren.	Je	moet	
als	club	iets	te	bieden	hebben.	Sylvia	Oltmans	is	het	met	de	stelling	van	Roel	niet	
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eens.	Zij	zegt	dat	verhuizing	het	niet	mogelijk	maakt	om	hier	in	Haarlem	te	blijven	
trainen.	Geopperd	wordt	om	online	een	vragenlijst	te	laten	invullen	met	zaken,	waar	
men	tegenaan	loopt.	
Eric	brengt	naar	voren	dat	er	leden	zijn	die	voor	een	andere	vereniging	rijden,	omdat	
ze	anders	in	dat	district	niet	aan	wedstrijden	kunnen	deelnemen.	Er	zou	iemand	
moeten	zijn,	die	dat	gaat	bijhouden.	Over	dit	onderwerp	kan	nog	veel	gediscussieerd	
worden.	Het	heeft	de	aandacht	van	het	bestuur	en	wordt	vervolgd.	
	

8. Restylen	kantine	
Douwe	v.d.	Kooi	vertelt	de	ALV,	dat	het	bestuur	hem	benoemd	heeft	tot	voorzitter	
van	de	commissie,	die	zich	bezig	gaat	houden	met	het	restylen	van	de	kantine.	Hierin	
zitten	verder	Peter	en	Ingrid	Bisschops,	Wilma	namens	het	bestuur	en	twee	
interieurarchitecten.	Zondag	a.s.	gaat	Martijn	Nikkels	iemand	van	de	Jeugdcommissie	
aanwijzen,	die	zitting	in	deze	commissie	gaat	nemen.		De	insteek	is	om	de	
gezelligheid	in	het	clubhuis	te	verhogen.	Ideeën	zijn	er,	maar	als	er	nog	iemand	
ideeën	heeft,	laat	deze	het	dan	vooral	weten	door	een	e-mail	te	sturen	naar	
kantine@ijsclubhaarlem.nl.	Er	zijn	nog	enkele	vaklieden	nodig	zoals	een	loodgieter	
en	een	timmerman.	Genoemd	worden	Peter	Hoogewerf,	loodgieter	en	Eric	van	Delft,	
timmerman.	Er	is	misschien	een	behanger	nodig	en	mensen	die	sjouwwerk	kunnen	
verrichten.	Douwe	verzoekt	een	ieder	die	een	helpende	hand	kan	toesteken	zich	aan	
te	melden.	Vervolgens	zal	er	nog	een	prijsvraag	uitgaan	om	een	leuke	nieuwe	naam	
voor	het	clubhuis	te	bedenken.	
	

9. Bestuurlijk	verslag	
Opgemerkt	wordt	om	in	het	kader	van	de	AVG	gegevens	over	personen	niet	meer	te	
benoemen	in	de	Glijwijzer.	Dit	geldt	ook	voor	het	concept	verslag	van	de	vorige	ALV.	
Het	bestuur	zal	dit	in	het	vervolg	niet	meer	vermelden.		
Het	bestuurlijk	verslag	wordt	zonder	wijzigingen	goedgekeurd.	
	

10. Evaluatie	Jubileum	
Peter	Looij	doet	verslag	van	ons	jubileum	–	150	jaar	IJsclub	Haarlem	–	op	zaterdag,	
19	januari	2019.	De	jubileumcommissie	is	vele	malen	bij	elkaar	gekomen	en	dit	heeft	
geresulteerd	in	een	fantastisch	jubileumfeest.		
Zaterdagochtend:	meer	dan	1000	kinderen	hebben	meegedaan	aan	de	
spelletjesochtend	op	het	ijs.	Complimenten	gaan	naar	de	JC,	de	begeleiding	door	
WIKO	en	andere	clubs.	Het	was	zeer	geslaagd	met	chocomel	en	een	herinnering	voor	
de	kinderen.	
Begin	van	de	middag	stond	de	11-dorpentocht	op	het	programma.	Na	het	snelle	
opzetten	van	de	attributen	o.l.v.	Ger	Mantel	en	Linda	Selhorst	kon	de	11-dorpentocht	
van	start.	Er	was	begeleiding	van	onze	diverse	selecties.	Veel	schaatsers	(vaders,	
moeders,	kinderen,	opa’s	en	oma’s)	vermaakten	zich	met	deze	11-dorpentocht.	
Na	afloop	ontvingen	de	kinderen	voor	hun	ingeleverde	stempelkaart	een	herinnering	
en	de	Glossy.	De	blaaskapel	was	aanwezig	om	een	zeer	gezellige	sfeer	te	creëren.		
Vervolgens	kon	men	vrij	schaatsen	tot	16.30	uur.	
Demonstratiesporten:		
Kunstrijden;	door	een	communicatiestoornis	was	er	helaas	geen	deelname.	
Schoonrijden:	mooie	groep	deelnemers,	waren	zeer	enthousiast	en	zij	hadden	
genoten.	Met	dank	nog	voor	de	koffie.		
Shorttrack	is	geweest,	hadden	meer	gedacht		aan	een	clinic,	er	waren	geen	klachten.	
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Bandy;	deze	mannen	en	meiden	hadden	echt	genoten	en	waren	zeer	enthousiast.		
Receptie:	deze	is	niet	helemaal	goed	verlopen	richting	de	eigen	leden.	De	commissie	
biedt	daarvoor	ook	zijn	welgemeende	excuses	aan.	Dit	is	onderschat.	Overigens	was	
de	receptie	goed	bezocht,	goede	sprekers,	mooie	cadeaus.	Later	zijn	ook	wel	
meerdere	eigen	leden	in	het	restaurant	gezien.		
Clubuur:	nostalgisch	schaatsen	was	fantastisch.	Iedereen	had	zich	uitgedost,	er	
waren	veel	houtjes.	Het	was	echt	een	succes,	ook	de	Glenn	Miller	Band	paste	in	de	
sfeer	van	dit	evenement.	Veel	dank	aan	Martijn	en	Sita	voor	de	fotoshoot	ruimte.	Dat	
maakte	de	sfeer	nog	mooier.	Dank	voor	de	foto’s	die	iedereen	heeft	gekregen	als	
herinnering.	Dit	was	hun	cadeau	aan	de	ijsclub.	
Avond	–	discotheek	voor	jong	en	oud.	Er	is	nog	veel	werk	verricht	door	een	aantal	
clubleden	die	de	schaatsverhuur	voor	hun	rekening	hebben	genomen.	Dit	is	goed	
gelukt.	Het	had	drukker	mogen	zijn,	maar	het	was	gezellig.	Veel	dank	aan	de	
vrijwilligers	die	dit	mogelijk	hebben	gemaakt.		
Tot	slot,	zo	vertelt	Peter	Looij	was	er	nog	de	tentoonstelling	in	het	stadhuis.	Lou	en	
vele	anderen	hebben	hier	veel	werk	aan	gehad.	De	expositie	is	goed	bezocht	en	het	
was	erg	leuk	om	150	jaar	geschiedenis	van	onze	vereniging	te	zien	uitgebeeld	en	
verwoord.		
Glossy:	deze	is	heel	goed	ontvangen.	Er	is	door	menigeen	heel	hard	aan	gewerkt.	Het	
is	een	mooi	naslagwerk	met	goede	verhalen,	bewaar	hem,	geniet	er	van.	Er	zijn	
positieve	geluiden	gehoord	over	deze	glossy.	Er	zijn	er	nog	een	paar	over.		
Dan	nog	het	jubileumlied,	overal	gespeeld,	helemaal	goed,	bedankt	muzikanten.		
We	kunnen	als	vereniging	terug	zien	op	een	zeer	geslaagde	dag,	een	mooi	150-jarig	
jubileum.	Met	dank	aan	alle	vrijwilligers:	we	gaan	op	naar	175	jaar.	Applaus	voor	
jezelf	zo	besluit	Peter	zijn	evaluatie	van	het	jubileumfeest.	

	
11. Bestuursbeleid	heden	–	toekomst.	

• Boudewijn	spreekt	de	hoop	uit	dat	de	jeugd	de	toekomst	gaat	bepalen,	dat	we	
een	club	zijn,	die	ideeën	heeft.	

• Kantoor:	Jan	en	Helene	doen	heel	veel	kantoorwerk,	maar	er	zijn	nog	geen	
reserves	voor	hen,	als	een	van	beiden	tijdelijk	of	helemaal	weg	valt.		

• Op	de	volgende	ALV	hoopt	het	bestuur	wat	planmatige	zaken	te	kunnen	laten	
zien,	die	nu	in	gang	gezet	gaan	worden.	

• Digitale	communicatie:	tijdens	de	ALV	van	november	2018	is	hierover	al	
gesproken.	N.a.v.	een	oproep	in	de	Glijwijzer	voor	iemand	vanuit	de	club	die	
de	communicatie	wil	gaan	oppakken,	heeft	zich	Eline,	zus	van	Francisca	de	
Boer	zich	gemeld.	Vanuit	haar	professie	communicatie	adviseur	wil	zij	onze	
vereniging	helpen	in	het	digitaliseren	van	de	Glijwijzer/Nieuwsbrief.	Hiervoor	
is	een	plan	geschreven.	Dit	is	voorgelegd	aan	het	bestuur.	Het	wordt	een	
digitale	nieuwsbrief:	Glijwijzer	2.0.	In	de	redactie	zitten	Peter	de	Kruijk,	Eric	
Zwart,	Bas	(man	van	Sonja	Siddre)	en	Eline	de	Boer.	De	eerste	digitale	
nieuwsbrief	Glijwijzer	2.0	gaat	2	weken	na	deze	ALV	verschijnen.	Daarnaast	
heeft	de	redactie	bedacht	om	1/2	keer	per	jaar	een	Glossy	uit	te	brengen.	De	
redactie	wil	de	teksten	aanleveren	en	de	anderen,	die	voor	de	jubileum	Glossy	
al	werk	hebben	gedaan	richting	advertenties	etc.	zullen	gevraagd	dit	ook	weer	
te	doen,	omdat	zij	de	relaties	al	hebben.	We	willen	dan	ook	een	leuker	verhaal	
dan	het	bestuurlijk	verslag,	zoals	dat	nu	in	de	Glijwijzer	staat.	Ook	is	het	de	
bedoeling	gestructureerder	nieuws	aan	te	leveren.	De	technische	kant	zal	
verzorgd	worden	door	Eric	Zwart	met	het	programma	mailchimp.	
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• Gevraagd	wordt	om	de	nieuwe	statuten	naar	Eric	Zwart	te	sturen,	zodat	dit	op	
onze	website	te	lezen	is.	Ook	nieuwe	leden	vragen	hier	naar,	zo	vertelt	
Ramona.	Dit	zal	worden	geregeld.	

• Rob	Visser,	degene	die	de	oliebollenloop	organiseert,	gaat	ermee	stoppen.	Hij	
heeft	een	draaiboek	gemaakt.	Hoe	gaan	we	dit	opvangen,	is	de	vraag	van	het	
bestuur.	Bij	deze	een	vraag	aan	het	team	vrijwilligers	om	hiermee	aan	de	slag	
te	gaan.	Rob	wil	het	graag	nog	een	keer	samen	met	zijn	opvolger(s)	doen.		

• Brief	van	Rob	Kleefman	en	een	brief	van	de	BVH.	Boudewijn	leest	de	brief	
voor.	Hij	licht	toe	wat	de	vraag	is	t.a.v.	het	clubuur.	De	tijden	zullen	i.v.m.	het	
dweilen	en	het	verzorgen	van	de	baan	veranderen.	Dit	is	ook	verrekend	in	de	
prijs.	Over	het	inleveren	van	5	minuten	van	het	clubuur	wordt	uitvoerig	
gediscussieerd.	Erkend	wordt	het	belang	om	goed	ijs	te	hebben	voor	het	
rijden	van	de	wedstrijden	en	natuurlijk	ook	het	trainingsuur.	De	andere	kant	
van	het	gelijk	is,	dat	er	door	de	jaren	heen	al	heel	veel	met	het	clubuur	is	
geschoven.	Ook	trainingstijden	zijn	5	minuten	korter	geworden.		
Sjaak	’t	Hoen	schetst	hierbij	nog	hoe	een	en	ander	in	het	verleden	is	verlopen,	
ook	richting	Gewest.	Nu	draaien	we	1	jaar	met	de	Baanvereniging	Haarlem.	
Deze	heeft	een	goed	contact	met	de	ijsbaan	en	Rob	Kleefman.	Echter	de	
ijsmeesters	zijn	op	de	barricade	gaan	staan	om	goed	ijs	te	leveren	voor	het	
trainingsuur.	Er	moet	echt	vanavond	een	beslissing	worden	genomen,	zo	zegt	
Sjaak	’t	Hoen,	1	juni	is	het	begin	van	het	nieuwe	boekjaar.	
Niet	iedereen	is	het	hiermee	eens,	Sjoerd	van	Tiel	vraagt	zich	af	of	dit	nu	de	
beste	oplossing	is.	We	zijn	al	twee	keer	verhuisd	in	het	tijdstip	van	aanvang.	
Nu	weer	5	minuten	korter.	Wat	is	het	mandaat	van	het	bestuur	in	deze?	
Omdat	het	clubuur	al	op	een	best	wel	nadelig	tijdstip	is,	zijn	er	ook	minder	
leden	die	gebruik	maken	van	het	clubuur,	dus	ook	minder	leden	naar	de	
kantine,	dus	ook	minder	inkomsten	aan	die	kant.		
Boudewijn	zal	met	een	cc	aan	de	BVH	een	e-mail	sturen	naar	Rob	Kleefman	
met	deze	argumenten.	
	

12. Huishoudelijk	Reglement	
Toevoeging	van	tekst	i.v.m.	de	AVG.	Deze	tekst	staat	op	bladzijde	8	van	de	Glijwijzer.	
Willy	Gies	geeft	een	toelichting.	Zij	heeft	met	Jan	Olierook	het	stappenplan	voor	de	
aanvraag	van	een	AVG-verklaring	doorgenomen.	Dit	is	ingestuurd	naar	de	Stichting	
AVG	voor	Verenigingen.	De	officiële	AVG-verklaring	is	op	1	april	jl.	door	de	Stichting	
AVG	naar	onze	vereniging	toegestuurd.	Om	deze	verklaring	te	waarborgen	zullen	een	
aantal	punten	hiervan	in	het	Huishoudelijk	Reglement	moeten	worden	opgenomen.	
De	vraag	aan	de	ALV	is	of	zij	akkoord	gaan	met	de	verwoording	van	deze	punten.	
De	ALV	stemt	hiermee	in.	
	

13. Concept	notulen	van	de	Algemene	Ledenvergadering	van	21	november	2018	
Roel	Middelburg	merkt	n.a.v.	punt	5	(vaststelling	jaarrekening	2017-2018)	op,	dat	hij	
de	zin	“Er	zijn	verder	geen	opvallende	zaken	te	zien	in	de	jaarrekening”	hoogst	
opmerkelijk	vindt.	Misschien	is	het	in	de	vergadering	niet	aan	de	orde	geweest,	maar	
we	moeten	als	vereniging	hier	wel	iets	mee	doen,	de	enorme	daling	van	het	aantal	
leden	is	zorgwekkend	en	dit	moet	natuurlijk	terug	komen	in	begroting.	Roel	had	hier	
een	nadere	toelichting	bij	gewild.	Hector	Lankhorst	merkt	op	dat	er	beleid	op	
gemaakt	moet	worden,	ook	om	jeugd	aan	te	trekken.		



	 6	

Douwe	v.d.	Kooi	merkt	op	dat	zijn	naam	verkeerd	gespeld	staat,	b.v.	bij	punt	8	van	
het	verslag.	Dit	zal	gecorrigeerd	worden.	Het	concept	verslag	wordt	hiermee	
goedgekeurd.	

	
14.	Rondvraag	

a. Silvia	vraagt	of	het	dragen	van	een	helm	verplicht	gesteld	kan	worden	aan	onze	
leden.	Als	schaatser	heb	je	een	voorbeeldfunctie	van	onze	vereniging.	Het	bestuur	
vindt	het	een	uitstekend	idee	en	zal	nadenken	hoe	dit	uitgewerkt	zal	kunnen	
worden.	Namens	meerdere	trainers	is	dit	haar	verzoek,	zo	deelt	zij	mede.	

b. Roel	Middelburg:	vallen	de	kosten	van	het	jubileumfeest	mee	of	tegen?	€	1,48	
over.	

c. Hector	Lankhorst:	zonnepanelen	schipholfonds	subsidie?	We	vallen	daar	niet	
onder	is	het	antwoord	op	zijn	vraag.	Dit	is	iets	van	de	Stichting.		

	
Boudewijn	sluit	om	20.30	uur	de	vergadering.	Ruimschoots	op	tijd	om	naar	de	
voetbalwedstrijd	van	Ajax	te	kijken.	Ofwel	in	het	clubhuis	ofwel	thuis.	
	

	
	

	
	


