
 

 

Notulen ALV Skivereniging Zaanstreek-Waterland 

19 maart 2022 om 10:45 uur 

Locatie: Tennisvereniging ’t Twiske, Twiskeweg 99, 1511 BW Oostzaan 

Aanwezige bestuursleden: Hiske Brunklaus (voorzitter) 
                                           Michael Bosman (penningmeester) 
                                           Peter jansen (sporten en kopij) 
                                           Marianne Wagenaar (secretaris) 
 
Commissieleden:               Joop Bosman (reizen) 
Aanwezige leden: 26 

Afmeldingen: Piet en Agnes van Diepen 

 

1.       Opening en mededelingen 
      de voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom 

2. Notulen  ALV 11 september 2021 worden goedgekeurd 
3.            Verslag activiteiten 2021 door Peter 

 
Trainingen: Wandelaars 18 , teruggelopen door blessures en 2 deelnemers zijn      

overleden, het waren er 27. 
Hardlopers:  12 gelijk gebleven. 
Nordic Walking: 11, teruggelopen, het waren er 13. 

Vanaf 16 maart Voorjaarstraining 2021 gratis voor de buitentraining.  

Trainers: Sneeuwfit 1: Aad, Ruud, Sam en Thimo.     
Sneeuwfit 2: Jessica (invallers Jenny en Mieke). Yvonne gestopt op 22 mei 
met training geven, afscheid genomen in Baan 10. Sam valt 1 x per maand in. 
Nordic Walking: Kostadin. 

Binnentraining Purmerend: Kostadin en Sam, 21 bij start, 2 dec. 2021 gestopt door Corona,  
     vanaf 20 januari weer training t/m 28 april (10 deelnemers) 

Zaandam: vervallen te weinig deelnemers. 

Nieuwjaarstraining:  Afgelast. 
Reizen:   Afgelast. 
Dam-tot-Damloop:  Afgelast, wel getraind en alternatieve Damloop op  
                                              12 sept. in het Twiske. 
Proeflessen:                        1 in Purmerend 

Nieuwsbrieven:  11 stuks. 

Sponsoring: 2 sponsors nog over: RunX en Sporthuis Helling. Sporthuis 
Helling stopt in april 2022 in Zaandam, winkel in Heiloo blijft wel 
bestaan. SnowWorld is gestopt i.v.m. Corona. Alleen RunX nog 
sponsor in 2022. 

Bestuursvergadering:  4, minder vergaderingen t.g.v. Corona. 

Start Seizoen: 4 september, 11 september opening met ALV 2019/2020, 21 
deelnemers. 



 

 

Reizen:  
het kostte Joop Bosman veel moeite om een redelijk aantal mensen te vinden voor de ski-
reis van maart 2022 naar Frankrijk. Samengewerkt met Alkmaar, aankondiging reis ook in de 
nieuwsbrief van Alkmaar gezet. Resultaat: 9 deelnemers uit Purmerend en 9 uit Alkmaar. 
Joop wil bepaalde activiteiten voor de reizen laten vallen en vraagt de ALV om versterking. 
Marieke Schinkel is bereid deel te nemen aan de commissie reizen.  
Tot slot: alle trainers bedankt voor hun inzet en de deelnemers voor deelname. 

4.   Verslag penningmeester 2021 en begroting 2022 
Zoals verwacht zijn inkomsten van contributie door terugloop leden gedaald. Twee maal 
afdracht aan de Nederlandse Skivereniging in 2021 door misverstand (achterstallige) factuur 
van 2020, waardoor in 2020 het resultaat ongeveer 900 euro lager was en in 2021 het 
resultaat 900 euro hoger. Waardoor al met al een positieve bate van een kleine 500 euro. 
 al met al een neutrale uitkomst 

5.  Verslag kascommissie 2021 
Gerard Fokke en Veronique Brienen, leden van de Kascommissie, hebben de financiële 
administratie van de Skivereniging Zaanstreek-Waterland over het boekjaar 1 januari 2021 
tot en met 31 december 2021 gecontroleerd en in orde bevonden en stellen de ALV voor het 
bestuur en vooral de penningmeester Michael Bosman decharge te verlenen.  ALV gaat 
akkoord met het verlenen van decharge. 
Gerard: heeft t.a.v. 2 voorzieningen op de balans een voorstel. Het gaat om de voorziening 
voor reizen en trainers. Er wordt nauwelijks (actief) aangemeld waarvoor deze voorzieningen 
bedoeld zijn. Voorstel aan leden deze 2 voorzieningen vrij laten vallen en het onder het 
vermogen te laten vallen, waar het thuis hoort.  
Vraag van Ingrid Breebaart: wanneer is er gebruik gemaakt van trainingsonderricht. Moet je 
niet actief scholing aanbieden.  
Gerard dient voorstel / verzoek in. Tegenvoorstel Michael, kleine voorziening van 500 euro 
reserveren. Wij faciliteren opleiding trainers als zij dat vragen / aangeven. Sam krijgt 
bijvoorbeeld trainersopleiding van Nea Volharding. Uit veiligheidsvoorziening 500 euro 
vrijhouden. Voorstel 500 euro aangenomen. 
Vanuit de leden is er een vraag naar BHV-ers. Ooit is aan trainers en leden een reanimatie 
cursus aangeboden. Ook belangrijk om te blijven volgen! Ons ledenbestand wordt ouder.  

6 Benoeming kascommissie 
Gerard Fokke en Joa Bakker, reserve Jenny Grevenstuk 

7 Vacature PR 
8 Herkiesbaar stellen van bestuursleden: Hiske en Michael stellen zich herkiesbaar.  

De vergadering stemt in.  

9  Rondvraag en sluiting 
Vorig jaar bestond onze skivereniging 25 jarig. Het bestuur wil deze mijlpaal niet 
ongemerkt voorbij laten gaan en vraagt om vrijwilligers bij de voorbereiding. Bestuur 
denkt aan een barbecue, spellen en / of een quiz. September als voorstel. Marieke 
Schinkel meldt zich aan onder voorbehoud,  gaat zelf in september op vakantie. 
Vraag Marike Schinkel: wat doet bestuur aan ledenwerving. Wat als je wel cursussen of 
scholing aanbiedt aan trainers. Michael: animo is dalende bij vrijwel alle verenigingen, je 
binden aan een vereniging is moeilijk. PR heeft de laatste jaren niets uitgehaald. We zijn 
een ski-vereniging, mogelijk past het niet meer zo in deze tijd.   
mond op mond reclame lijkt het enige (voorzitter), functie PR al 4 jaar vacant 
Ideeën zijn welkom, bestuursleden ook.  
Voorstel om een brainstormgroepje samen te stellen.  
 
 

Voorzitter sluit de vergadering en dankt leden voor aanwezigheid. 


