
            
 

 
Notulen Algemene Ledenvergadering 11 september 2021 
 
locatie:                                   Twiskeweg 99, 1511 BW Oostzaan 
Tijd:                                       10.45 – 11.45 
Aanwezige bestuursleden:    Hiske Brunklaus (voorzitter)   
        Michael Bosman (penningmeester)   
                           Peter Jansen (sporten en Kopij) 
                                              Marianne Wagenaar (secretaris) 
Commissieleden:                  Joop Bosman (reizen) 
Aanwezige leden: 21 
Afwezige leden met bericht: Henk de Bruijn, Aad in ’t Veld, Mieke Verhagen en 
Jolanda de Vries 
                                               

 
 

 
1. Opening en mededelingen 

Voorzitter Hiske opent de vergadering. Ten gevolge van de Coronamaatregelen is dit 
de eerste ledenvergadering na 13 april 2019  

2. Verslag ALV 13 april 2019 
de notulen worden vastgesteld 

3. Mondeling verslag: sporten, deelnemers, activiteiten, reizen 2019 en 2020 door 
Peter 
2019  
de trainingen zijn vrijwel gelijk gebleven met het jaar ervoor. Zaandam loopt terug t.g.v 
blessures, Nordic Walking is van 1 uur en een kwartier naar 1 uur gegaan 
opening seizoen 14 september: barbecue met spelletjes, 100% opkomst 54 
deelnemers. Nieuwjaarstraining 37 deelnemers en na afloop koffie met lekkers Er zijn 
10 nieuwsbrieven uitgegaan en er zijn 8 bestuursvergaderingen geweest. 
Er zijn 4 sponsors: SnowPlanet, de Skihut, Helling en RunX 
Voor de binnen en buitentraining zijn 15 hesjes en 14 flexbanden aangeschaft. 
 
2020 mondeling verslag activiteiten door Peter 
Trainingen: wandelaars en hardlopers gelijk gebleven 
                    nordic walking is toegenomen, nu 13 deelnemers 
                    binnentraining Zaandam 5 deelnemers, deze training is vervallen 
                                             Purmerend 12 (voor Corona 23) 
Trainers Sneeuwfit 1: trainers Aad, Ruud, Sam en Thimo 
Trainers Sneeuwfit 2: trainers Jessica en Yvonne, invallers Jenny en Mieke 
Trainer Nordic Walking:trainer  Kostadin, tevens trainer binnentraining Purmerend. 
SnowWorld: slechts 1 deelnemer 
Langlauftraining: 10 deelnemers 
Geen nieuwjaarstraining, geen Dam tot damloop 
proeflessen: 4 deelnemers bij Nordic Walking, 1 hardloper (gestopt) 
Nieuwsbrieven: 15, meer dan andere jaren door Corona 
Sponsors, SnowWorld, Helling en RunX. Skihut is verwijderd(betaald niet) 
Bestuursvergadering: 6, minder door Corona 
Opening seizoen: vervallen door Corona 
Doordat de trainingen diverse keren zijn vervallen is de afgelopen voorjaarstraining 
geen contributie gevraagd.  



Tot slot: alle trainers en  invallers bedankt voor de inzet tijdens dit moeilijke (corona) 
jaar en dit geldt  ook voor de deelnemers. 
  

4. Verslag penningmeester 2019 / 2020 en begroting 2021 
Michael geeft korte toelichting op de jaarstukken. 2019 is ook nog niet besproken. De 
Kascommissie heeft in februari 2020 de stukken goedgekeurd. 
De sponsorgelden zijn teruggelopen, SnowWorld heeft pas in 2021 betaald dus dit 
bedrag is niet meegenomen in de stukken.  
Contributie leden: het aantal leden neemt gestaag af. Corona heeft daar een 
negatieve invloed op. Enkele leden zijn ons ontvallen. Het retributie bedrag van de 
NSKIV is in 2021 betaald, waardoor je  van het bedrag van 1488 euro 900 euro af 
kunt halen. De SKIZW is niet doorgegaan met Leef, dus minder lasten. Administratie 
kosten zijn wat verlaagd door terugbrengen verzekeringskosten.  
Begroting: de lessen in Purmerend die niet door konden gaan vanwege Corona 
worden gecompenseerd, dus minder opbrengsten.  
Bijdrage NSKIV ten gevolge van te laat reageren op e-mail van onze  skivereniging 
eenmalig in volgend boekjaar (2021).  
Reizen: In 2020 is de reis niet doorgegaan, vouchers en geld teruggekregen of 
ingewisseld. Joop is nu bezig met zelfde reis te regelen voor 2022. Joop meldt dat er 
pas in juli 2021 terug betaald is aan de deelnemers na bemiddeling van de vereniging.  

5. Verslag kascommissie 
De leden van kascommissie, Ingrid Breebaart en Veronique Brienen, hebben op 17 
juli 2021 en op 24 juli 2021 de boeken van de Skivereniging Zaanstreek Waterland 
gecontroleerd. Tijdens dit boekenonderzoek zijn geen onrechtmatigheden 
geconstateerd. De kascommissie stelt de ALV voor decharge te verlenen aan de 
penningmeester over het gevoerde beleid en de boekhouding over het kalenderjaar 
2019 en 2020. De ALV verleent decharge over 2019 en over 2020.  

6. Benoeming kascommissie 
Veronique Brienen blijft lid van de kascommissie en Gerard Fokke wordt benoemd tot 
nieuw lid. 

7. Vacature PR 
Geen aanmeldingen. PR blijft op de agenda staan. Evenals het punt benoemen 
bestuursleden. 

8. Rondvraag en sluiting 
Niemand. 
De voorzitter zal  de statuten bij de KvK opvragen om duidelijkheid te krijgen over 
aftreden en herkiesbaar stellen van de bestuursleden. 
Morgen is er een alternatieve dam-tot-damloop. De voorzitter sluit de vergadering en 
bedankt de aanwezige leden. 
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