
 

Acties naar aanleiding van vragen/suggesties uit ALV 2017. 
 
Kranten zoals Stadsblad, Bode en BN de Stem contacten aanhalen en meer artikelen over 
Ballangrud vooral in de winter. (Jan van Evelingen) 
Voortgang. 
Geen verdere actie ondernomen. 
 
Buddy voor nieuwe/jonge wedstrijdrijders. (André van Staalduinen) 
Voortgang. 
André heeft zich aangeboden om idee uit te werken en hij heeft in het trainersoverleg inmiddels een 
toelichting gegegeven en een korte notitie geschreven. Het fundament is er en moet nu verder worden 
uitgewerkt.  
 
Vacatures bestuursfuncties opgevuld krijgen. 
Meerdere suggesties worden genoemd  

a. Voorzitter buiten de vereniging gaan zoeken (bestuur) 
Voortgang. 
We hebben eerst ingezet op oriëntatiegesprekken over verdergaande samenwerking met 
SSVB. Nu blijkt dat de kansen op verdergaande samenwerking op korte termijn niet groot zijn 
hebben we ons naar buiten gericht. Op 25 september hebben we op de Vrijwilligersbeurs in 
Chassé Theater gestaan met helaas geen resultaat.  
 

b. Leden zoeken in hun eigen privé netwerk/kenniskring naar mogelijke kandidaten (Rian 
Buitendijk)) 
Voortgang. 
We zoeken een vrijwilliger die dit idee, als afgebakend project, oppakt.  
 

c. Samenwerking van meerdere verenigingen naar 1 bestuur maar wel met behoud van 
eigen bloedgroepen (Johan Bosma)  
Voortgang. 
Met SSVB zijn verdergaande gesprekken geweest. Fuseren is nu niet aan de orde maar 
SSVB is de eerst aangewezen club om echte stappen mee te zetten. 
Er is ook met de Striene gesproken over verdergaande samenwerking. Maar ook daar blijft het 
voorzichtig. Ook een eerste stap naar IJsco gezet maar nog niet concreet. 
De idee van een fusie van meerdere verenigingen met 1 bestuur is echt een brug te ver.  
 

d. Werk binnen bestuur met roulerend technisch voorzitterschap (Claus Meijer) 
Voortgang. 
Het afgelopen jaar is gewerkt met roulerend voorzitterschap.  
 

e. Vraag oud-leden naar mogelijke interesse.(André van Staalduinen) 
Voortgang. 
We zoeken een vrijwilliger om dit als een afgebakend project op te pakken.  
 

f. Werk meer met losse afgebakende project-taken van korte duur met een duidelijke 
verantwoordelijkheid.(Rob Rensen)  
Voortgang. 
Eerste uitwerking vind je hierboven. Idee is kansrijk. Daarnaast sluit het voorstel tot introductie 
van bestuursleden zonder portefeuille aan bij deze gedachte.  
  

g. Lars Prenger herinnert zich dat hij bij aanmelding een lijstje heeft ingevuld waarop hij 
heeft aangegeven dat hij vrijwilliger zou willen worden. Hij vraagt zich af waarom hij, op 
basis daarvan, nooit is benaderd.  
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Voortgang. 
Geen actie ondernomen. Als mensen zich hebben opgegeven dan gaan we ervan uit dat zij 
zich zelf wel melden nu ze zien dat de nood hoog is.  

 
 

h. Pas op voor ongelijkheid tussen de vrijwilligers m.b.t. als het gaat om 
vrijwilligersvergoedingen (Rob Rensen) 
Voortgang:  
Nader besproken met Rob. Boodschap van Rob is dat er een positieve prikkel zou kunnen 
uitgaan van een hogere trainersvergoeding en van een ondersteuning in de bijscholingskosten 
van trainers.  

 
Skeelerbaan: hoge huur, kwaliteit gaat achteruit en gebruik op donderdag (André van 
Staalduinen).  
Voortgang. 
De verlichting is aangepakt. De donderdag lijkt nu juist weer aan te trekken. Dit jaar is de skeelerbaan 
in de maand april gebruikt voor wielrennen i.p.v. skeeleren. De maandagavond is druk. We moeten 
gaan kijken of we de volwassen kunnen overhevelen naar andere avonden zodat de jeugd meer 
ruimte krijgt.  
 
Hoe wordt volgend seizoen de huur van de binnenbaan op zaterdag bekostigd? (Maartje 
Mulders) gaan bekostigen.  
Voortgang. 
In overleg met de mensen van het KBT is besloten dat in 2 jaar de bekostiging door Ballangrud wordt 
beëindigd en de kosten gedragen worden door de deelnemers zelf.  

 
Kosten KRABBER verminderen. 
Meerdere suggesties worden genoemd. 

a. Zoek goedkopere verzender of deel uit op de baan zoals bij de Striene  
b. Geef leden de keus tussen papieren KRABBER per post of digitaal  
c. de teruglopende advertentie opbrengsten voor de KRABBER vraagt actie.  

Voortgang. 
De toekomst van de KRABBER staat op de agenda van de komende ALV. Het voorstel is mede 
gebaseerd op een ledenraadpleging. 

 
Ondergrens eigen vermogen hoe hoog is die? (Karel van Waveren) 
Voortgang:  
Onderwerp is opgepakt en is dit jaar in ALV bij financiële agendapunt opgenomen. 
 
De begroting lijkt te veel lucht te bevatten, kan dat niet scherper op basis van verwachtingen? 
(Karel van Waveren)  
Voortgang. 
Dit jaar scherpe begroting zonder lucht  
 
Kan er geen helmplicht worden ingesteld (Willem Wagenaars)  
Voortgang.  
Wij propageren het dragen van helm en stimuleren het door de gemaakte kortingsafspraak met Azurri 
bij aanschaf van een helm. De kortingsregeling is nog steeds van kracht. Verplichtstelling aan onze 
leden kiezen we niet voor. Het lost zich naar verloop van tijd vanzelf op. 
 
 
 
12 november 2018 Patrick Siliacus 
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