Jaarverslag Ijsclub Het Eendennest 2013-20146
Door: Kees Dank, Gerard Merkx, Thom van Beek en Robert de Jong

Jaarverslag IJsclub Het Eendennest 2015-2016
Inhoudsopgave
1

Inleiding ........................................................................................................................................... 1

2

Berichten van de commissies en het bestuur ................................................................................. 1
2.1

Nieuwbouw commissie: .......................................................................................................... 1

2.2

Technische Commissie: ........................................................................................................... 2

2.3

Activiteiten commissie ............................................................................................................ 2

2.4

Bestuur .................................................................................................................................... 2

3

Leden aantallen ............................................................................................................................... 3

4

Financieel......................................................................................................................................... 3

5

4.1

Verlies- & Winstrekening......................................................................................................... 3

4.2

Balans ...................................................................................................................................... 4

De natuurijsperiode......................................................................................................................... 4

1 Inleiding
In dit jaarverslag van IJsclub Het Eendennest wordt u puntsgewijs op de hoogte gebracht van het
functioneren van de vereniging in het afgelopen verenigingsjaar 2015-2016.

2 Berichten van de commissies en het bestuur
Volgens de statuten, waarin de momenten waarop de bestuursleden dienen af te treden zijn
vastgelegd, zijn er dit jaar 2 bestuursleden die dit jaar aftreden. Daarom moet er dit jaar een
verkiezing plaats vinden. Kees Dank zal als lid aftreden en stelt zich niet herkiesbaar. Hij zal zijn
activiteiten in de commissie Nieuwbouw echter wel voortzetten. Hans van Beek is tevens aftredend,
maar stelt zich wel herkiesbaar. Tevens heeft onze penningmeester Gerard Merkx, aangegeven

per direct zijn functie als penningmeester te zullen beëindigen.
Op dit moment hebben we in onze vereniging de Nieuwbouw commissie, de Activiteiten commissie,
de Technische commissie en de Baan-beheer commissie.

2.1 Nieuwbouw commissie:
De commissie Nieuwbouw valt onder de verantwoordelijkheid van Kees Dank. Gelukkig zijn er
positieve ontwikkelingen op dit gebied. Kees zal dit in een presentatie aan de leden voorleggen.
Samenvattend kunnen we vermelden dat er een overleg met de gemeente heeft plaatsgevonden,
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waarin we aangenaam verrast werden door de speelruimte die ons geboden werd. Dit in
tegenstelling tot eerdere berichten. Er zijn dus mogelijkheden om e.e.a. te (ver)bouwen mits we aan
enkele voorwaarden voldoen. Binnen het kader van het bestaande bouwvlak blijven is daarvan de
voornaamste voorwaarde.

2.2 Technische Commissie:
Door de technische commissie, de bestuursleden en een aantal vrijwilligers zijn er ook dit jaar weer
de gebruikelijke (onderhouds-)werkzaamheden uitgevoerd aan de ijsbaan, machines, het clubhuis en
het terrein. Ook staan er nog de gebruikelijke voorbereidingen op een strenge winter op het
programma. Hans van Beek, voorzitter van de technische commissie zal deze werkzaamheden
coördineren. Met de Nieuwbouw van het clubhuis in het achterhoofd zullen de
onderhoudswerkzaamheden daarop worden afgestemd.

2.3 Activiteiten commissie
Ook dit jaar zijn we op zoek naar mensen die belangstelling hebben om als vrijwilliger een steentje bij
te dragen aan de diverse commissies, m.n. de activiteitencommissie. Heb je daarvoor belangstelling
of ken je mensen die daarvoor belangstelling zouden kunnen hebben, dan kun je je bij het bestuur
aanmelden: secretaris@eendennest.nl. Een beknopte beschrijving van de activiteiten van deze
commissies kun je vinden op onze website. Natuurlijk kunnen de bestuursleden je ook vertellen wat
deze commissies doen en waaraan behoefte is. Hotze Smeenk is als bestuurslid ook actief in de
wedstrijdcommissie. Je kunt ook met hem persoonlijk contact op nemen.

2.4 Bestuur
Zoals we in het vorige verslag al vermeld hebben, gaat het bestuur verder met het digitaliseren van
de communicatie met onze leden. Dit jaar gaan we verder met het realiseren hiervan, w.o. het
digitaal verzenden van de lidmaatschapskaarten, uitnodigingen, enz.
De digitaal verzonden lidmaatschapskaarten dienen door de leden uitgeprint te worden. De code die
hierop vermeld staat zal bij binnenkomst aan de ijsbaan gescand worden. We hopen natuurlijk dat de
ijsbaan dit jaar weer een of liefst meerdere dagen open zal kunnen gaan zodat we het systeem
kunnen testen.
Bij de eerstvolgende ijsperiode hoopt het bestuur een slag te kunnen slaan met het verzamelen van
de e-mailadressen van de leden. Aan ieder lid die zijn mailadres nog niet heeft doorgegeven aan ons
zal om een geldig mailadres worden gevraagd, waarnaar het toegangsbewijs direct verzonden zal
worden. We hopen onze ledenadministratie hiermee verder te kunnen vullen.
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3 Leden aantallen
Het ledenaantal is de afgelopen jaren, en ook dit
seizoen, redelijk constant. Zoals altijd in langere
periodes zonder ijs loopt het aantal leden ligt terug.
Tijdens een ijsperiode loopt het dan typisch weer iets
op. Het getal kan nog enigszins bijgesteld worden
aan de hand van de resultaten van de incassoronde
van dit verenigingsjaar.

3-12-15

Aantal lidmaatschapskaarten

2014-2015

394

2015-2016

380

Verschil:

-14

4 Financieel
Financieel gezien is dit jaar voor de club licht positief uitgevallen met een saldo van € 402,- euro.
Door het uitblijven van een ijsperiode zijn hieruit er geen inkomsten gegenereerd. Onder andere het
stoppen met het lidmaatschap van de KNSB heeft ervoor gezorgd dat er een klein positief saldo
overbleef.
De totale kosten en opbrengsten gedurende het seizoen 2014-2015 worden toegelicht in Sectie 4.1.
In Sectie 4.2 is de balans gepresenteerd. Deze beschrijft de bezittingen en kortlopende schulden van
de vereniging.

4.1 Verlies- & Winstrekening
Figuur 1 geeft het overzicht van alle kosten en opbrengsten zoals deze waren begroot aan het begin
van het seizoen en zoals ze zijn gerealiseerd. Het positief saldo van € 402,- duidt een kleine winst
aan. Door het wegvallen van de contributie aan de KNSB is de club in staat om met uitsluitend het
innen van de contributie een licht positief saldo te bereiken. Dit bevordert de continuïteit van de club
op lange termijn.

Figuur 1 Begroting & realisatie Verlies en winstrekening 2015-2016
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Figuur 2 Begroting 2016-2017

Figuur 3 Balans 2015-2016

Zoals eerder gemeld heeft het bestuur besloten het lidmaatschap van de K.N.S.B. op te zeggen.
Vanwege de opzegtermijn in het lopende jaar is deze post nog éénmaal aanwezig op de verlies- en
winstrekening.
De genoemde kerstpakketten worden geschonken aan de werknemers van Van Wijlen
cultuurtechniek als bedankje voor het schoonmaken van de ijsbaan. Het bestuur wil bij deze ook van
de gelegenheid gebruik maken om Van Wijlen en zijn werknemers weer hartelijk te danken daarvoor!
Figuur 2 geeft de begroting voor komend seizoen weer.

4.2 Balans
De balans in Figuur 3 geeft de bezittingen en schulden van de ijsclub weer.
Het clublokaal en het overig inventaris staan vermeld tegen de boekwaarde. Dit is de oorspronkelijke
aanschafprijs verminderd met de totale afschrijvingen in de loop der jaren. Op de ijsbaan wordt niet
afgeschreven. De vooruitbetaalde bedragen zijn reeds betaalde bedragen, die niet op dit
verenigingsjaar drukken. Het eigen vermogen is de totale waarde van de ijsclub.

5 De natuurijsperiode
Een IJsclub zoals de onze leeft pas als er natuurijs ligt op onze ijsbaan. Dit is het afgelopen seizoen
helaas niet het geval geweest.
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