
 

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN BALLANGRUD 

Datum: Maandag 13 november 2017  

Tijd: 20.00 – 22.30 uur  

Locatie:Arenazaal in het Racketcentrum naast IJsbaan Breda 

 

19.45 uur: Ontvangst met koffie of thee. 

20.00 uur: Algemene Ledenvergadering 

 

1. Opening vergadering, welkom, mededelingen. 
Patrick Siliacus opent de vergadering met de mededeling dat hij de vergadering zal voorzitten gelet 
op de vacature voor de functie voorzitter. Patrick kan om die reden zijn taak als secretaris niet 
uitvoeren deze avond. Daniëlle Frijters zal de notulen verzorgen. 

31 leden zijn vanavond aanwezig, een mooie opkomst. (zie bijlage 1 presentielijst) 

Een aantal leden heeft een bericht van verhindering achtergelaten: Jules van der Horst, Karin 
Geutjes, de ouders van Dias de Jong, Brigitte Tuinzaad, Lian van Dongen, Pieter den Dunnen en de 
ouders van Pien van der Linden. 

2. Verslag ALV 20 november 2016 
Johan Bosma wil graag een aanvulling zien op het verslag in de vorm van een balans. Dit voorstel 
wordt aangenomen en het verslag wordt vastgesteld. 

Gelet op de vacature voorzitter tekent Patrick Siliacus als secretaris twee keer waarvan eenmaal als 
plaatsvervangend voorzitter. 

3. Terugblik afgelopen jaar. 
Op de website zijn verslagen van de Technische Commissie, de Jeugdcommissie, de PR commissie en 
de ledenadministratie verschenen. Patrick vraagt of er reacties zijn naar aanleiding van de verslagen. 
Er komen geen reacties waarop iedere commissie het eigen verslag nog kort toelicht. 

- Technische commissie: Willard van Vugt benadrukt het belang van de laatste alinea in zijn 
verslag. Hierin is duidelijk dat de TC in feite aan het reorganiseren is, zodat er kleine, 
afzonderlijke taken ontstaan. Voor veel van de taken bestaan al kartrekkers, zoals 
bijvoorbeeld Pieter Pennings die samen met een team het oliebollentoernooi verzorgt. Dit 
geldt zo ook voor de clubkampioenschappen. Zo zijn er steeds meer losse activiteiten. 

- Jeugd commissie: Jeroen Sterk geeft aan erg tevreden te zijn met de mooie stappen. Deze 
zijn twee jaar geleden ingezet n.a.v. input vanuit de ALV twee jaar terug. De deelname aan 
het KBT is verdubbeld. Het skeeleren is een groot succes, waarvoor Jeroen Herman van 
Heteren wil bedanken voor zijn inzet. Andere voorbeelden zijn het Bredaas kampioenschap 
skeeleren samen met Striene en het jeugdkamp onder leiding van Femke. Niet alles is gelukt, 
de schaatsmarkt bijvoorbeeld.  

 



 

Het kledingplan is goed gelukt. Jeroen wil de ingezette hoofdlijn vasthouden voor volgend 
jaar. 

Johan Bosma deelt complimenten uit aan Jeroen een het team. Hij geeft aan dat het 
skeeleren zo’n succes was, dat we zelfs nee hebben moeten verkopen. Herman van Heteren 
nuanceert dat, we hebben instroom vanuit Breda Actief gestopt wegens het gebrek aan 
trainers. Johan geeft aan dat vrijwilligers misschien actiever benaderd moeten worden. 
Patrick geeft aan dat we daar later deze vergadering nog op terug komen. 

- Daniëlle Frijters licht de PR en communicatie toe. Vooral de samenwerking met het jeugdplan 
werd als hoogtepunt aangeduid. De baan zag significant blauwer na dat weekend. Daarnaast 
een compliment aan de Krabber, Daniëlle hoeft er eigenlijk niet aan te denken. 

Jan van Evelingen zou meer in het Stadsblad of Bode willen zien, vooral in de winter. Ook de 
contacten met BN de Stem zouden aangehaald mogen worden. Claus Meijer valt bij dat hij 
regelmatig stukjes heeft geschreven en dat ze allemaal geplaatst zijn. Willard merkt op dat 
Maartje Mulders deze week nog in de Bode stond met een clinic voor speciaal onderwijs. 

Derk-Jan Verhaak merkt op: “Mooi voorbeeld van Claus, die heeft zelf het enige antwoord: 
Zelf initiatief nemen. “ 

Patrick Siliacus: Dat bewijst dat er ruimte is voor initiatief, zonder dat je daar een speciale 
functie voor moet hebben. 

- Pieter Elzinga licht het verslag van de ledenadministratie toe: Er is nu weer een toeloop bij de 
jeugdleden als ook bij oudere leden. We gaan weer richting 250 leden. Dit nieuws wordt met 
enthousiasme ontvangen door de ledenvergadering. 

Patrick geeft een compliment voor het mooie verslag van Pieter. Pieter en Marry krijgen 
applaus. In het bestuur is besloten de ledenadministratie te belonen met een bosje bloemen.  

Claus Meijer benadrukt nog eens zijn waardering: “Ik mis één woord: Veel respect, jullie doen 
veel, snel en adequaat. Complex met wedstrijden en pasjes. Ik heb veel waardering wat jullie 
voor de club betekenen.” 

Toine Wentink stelt een vraag over het aantal licentiehouders in relatie tot het gehuurde 
wedstrijdijs. Klopt het dat er minder langebaan licenties zijn? Pieter Elzinga bevestigt dat: Het 
KBT trekt aan wel, de anderen lopen iets terug. 

Willard merkt op dat blijkt dat het moeilijk is leden rond 12/13 jaar vast te houden. Pieter 
ziet pieken bij opzegging, vaak na een jaar en vaak opzegging bij de start van de winter. 
Nieuwe leden werven is gelukt, vasthouden is de volgende uitdaging. Jeroen merkt op dat er 
veel verloop is door de "proef" met introductie-abonnementen. Voor veel kinderen is 
schaatsen tweede sport en ze schaatsen vaak maar 1 keer in de week. We willen proberen 
wedstrijdrijden meer te stimuleren. Ook doortrekken naar skeeleren. Kinderen willen we 
langer binden door meer competitie, vanaf jongs af aan, aan te bieden. Deze beweging zal 
paar jaar duren om effect te zien. Jeroen geeft aan dat ouders bij andere vereniging waar de 
kinderen op zitten al vrijwilligerswerk doen. 

 



 

André van Staalduinen bemerkt dat er een groot verschil is tussen wedstrijdrijders, jeugd en 
recreanten. Ze komen elkaar bijna niet tegen. André biedt aan een buddy te willen worden 
voor nieuwe/jonge wedstrijdrijders. Vorige winters was scouten bij recreanten succesvol, 8 
nieuwe licentiehouders. Actiever de drie groepen met elkaar in contact brengen, vindt André. 
Jeroen vindt dit een mooi idee. Het KBT is centraal beginpunt. Steeds meer kinderen komen 
daar proefdraaien. Volgende stap is best een grote stap. Meer begeleiding is welkom. Patrick 
belooft hierop terug te komen.  

4. Toekomstplan Ballangrud 2017 – 2020 
Zoals vorige ALV besloten continueren we ons Toekomstplan tot 2020. De placemats, met daarop de 
Ballangrud speerpunten, zullen worden voorzien van een nieuwe sticker met de nieuwe planperiode 
2017 - 2020. Derk-Jan Verhaak mag als kartrekker in het vernieuwen van het plan de sticker op het 
placemat plakken om het plan officieel te verlengen. 

Derk-Jan licht toe. Het plan kan nog steeds mee omdat het compact is. Er staat niet veel in waar 
mensen het mee oneens kunnen zijn. Zeven doelen en zeven manieren om dat te bereiken. We 
hebben overal wel vrijwilligers voor nodig om dit te kunnen presteren. Nooit genoeg vrijwilligers. Het 
kost tijd, maar het levert voor jezelf op en ook voor de club.  

5. Samenstelling bestuur 
- Aftredend: Willard van Vugt, bestuurslid/voorzitter TC. Alle inspanningen ten spijt, hebben we 

geen opvolger voor hem gevonden. De vacature gaat per 13 november 2017 in. 

Willard wordt bedankt voor zijn inzet als voorzitter Technische Commissie. Hij geeft aan dit 
lopende seizoen nog af te maken. Hij maakt van de gelegenheid gebruik om zijn team te 
bedanken. Samen met Harry Marrenga, John van Gils en Herman van Heteren hebben zij vier jaar 
lang de kar getrokken. Deze commissieleden zijn inmiddels afgetreden. Jan Doornbusch heeft 
inmiddels het jeugddeel voor zijn rekening genomen. Willard geeft aan dat de TC altijd erg 
efficiënt gewerkt heeft, zonder al te veel te vergaderen. Willard en zijn team gaan onderling nog 
afscheid vieren. Harry is voornemens dat te doen door de ploegenachtervolging te winnen onder 
de naam “TC tabee”.  

- Aantredend: Het bestuur stelt voor Rian Buitendijk te benoemen tot penningmeester. Zij volgt 
Derk-Jan Verhaak op die vorig jaar is afgetreden, maar afgelopen jaar zijn werkzaamheden als 
penningmeester noodgedwongen is blijven doen vanwege gebrek aan een opvolger. Wij zijn 
Derk-Jan zeer dankbaar. Wij zijn heel blij met Rian gelet haar langjarige betrokkenheid bij 
Ballangrud en haar grote financiële expertise, die ze de afgelopen jaren als ondersteuner van 
Derk-Jan al heeft laten zien. De aantreding van Rian wordt met applaus ontvangen.  

- Vacature voorzitter: sinds een jaar is de functie van voorzitter vacant. Jules van der Horst heeft 
als interim-voorzitter nog veel werk verricht binnen het bestuur. Ook Jules zijn we hiervoor zeer 
dankbaar. Jules zal deze taken nu echt stoppen. Ondanks alle inspanningen, waaronder 
persoonlijke benadering, hebben we onder de Ballangrud leden geen opvolger voor hem 
gevonden. Het bestuur heeft daarom geconcludeerd dat we buiten de vereniging op zoek 
moeten naar een nieuwe voorzitter. 

 



 

Herman van Heteren vraagt hoe dat werkt. Patrick legt uit dat regionale websites bestaan om 
vrijwilligers te koppelen aan verenigingen. We gaan daar adverteren. We gaan die stappen 
binnenkort zetten. 

Rian Buitendijk roept op om vooral ook nog eens in je netwerk rond te kijken, misschien zit daar 
een geschikte kandidaat die geen lid is van Ballangrud.  

Patrick stelt dat we misschien voor meer functies dan alleen die van voorzitter extern moeten 
gaan zoeken. Bijvoorbeeld voor de vacatures in de technische commissie. Geen TC kan 
betekenen niet schaatsen. Dat is een serieuze bedreiging. 

Johan Bosma roept op tot samenwerking tussen verschillende verenigingen. Wij zijn niet de enige 
met dit probleem. Patrick geeft aan hier later nog op terug te komen tijdens de vergadering. 

Ter afsluiting van dit agendapunt ontvangen Willard, Derk-Jan en Rian bloemen. Als dank voor 
hun inzet van de afgelopen jaren. Ook Jules zal bloemen thuis ontvangen. 

- Het tekort aan vrijwilligers is een steeds groter wordend probleem niet alleen in het bestuur, 
maar ook in de TC, de jeugdcommissie en bij de trainersgroep en staat daarom geagendeerd 
onder punt 7.  

6. Financiële verslaglegging en planning 
De begroting met toelichting heeft u per mail kunnen inzien. 

Jaarverslag 2015-2016  

Derk-Jan Verhaak licht het resultaat van 2015-2016 toe. Zijn toelichting is ook terug te vinden in 
het bestand dat alle leden per mail hebben ontvangen. Derk-Jan benoemt het ontbreken van de 
balans. Rian Buitendijk weet te vertellen dat het eigen vermogen bijna EUR 23.000,- bedraagt. 
Derk-Jan vraagt of er vragen, op- of aanmerkingen zijn. 

Johan Bosma mist twee dingen: De vergelijking van het resultaat met de begroting en hij ziet het 
leaseplan niet terugkomen. Hij vraagt zich af waar de reserves naartoe gaan. Derk-Jan geeft aan 
dat het leaseplan niet in het resultaat van vorig jaar zit omdat er pas dit jaar geïnvesteerd is. Rian 
vertelt dat het plan budgetneutraal is. Karel van Waveren merkt op dat dat voor 1 jaar niet op 
gaat. Rian zal ervoor zorgen dat volgend jaar de kleding uit het plan terug te vinden is op de 
balans, in restwaarde en afschrijving. 

 Lars Prengers wil graag weten hoe het zit met de reservering voor opleidingen. Derk-Jan geeft 
aan dat we een buffer opbouwen voor opleidingen. Willard vertelt dat hij hard werkt om de 
opleiding naar Breda te halen, waardoor we in één keer een grote investering in opleiding 
zouden moeten doen. Dit is echter een hele klus. Mocht dit niet lukken, dan is het budget 
beschikbaar voor mensen die ervoor kiezen de opleiding op een andere locatie te doen. 

André van Staalduinen vraagt aandacht voor de skeelerbaan. De huur is vrij hoog, terwijl de 
kwaliteit van de baan achteruit gaat. Daarnaast loopt het gebruik op donderdagavond sterk 
terug. Hij roept op tot meer samenwerking tussen verenigingen, zodat de donderdagavond niet 
meer gehuurd hoeft te worden. Jeroen zegt reeds in gesprek te zijn met Pim de Jager (Optisport). 

 



 

Hij is weliswaar geen eigenaar van de skeelerbaan, maar hij ziet wel dat er meer te halen valt met 
het skeeleren in Breda. 

Maartje Mulders vraagt hoe we volgend seizoen de huur van de binnenbaan op zaterdag gaan 
bekostigen. Derk-Jan geeft aan dat dit een vraag over de begroting is en licht toe dat we andere 
manieren moeten bedenken om dit te financieren. Zo worden de kosten dit jaar al iets meer 
verdeeld doordat er clinics worden gehouden op de KBT-wedstrijddagen. Het is de bedoeling om 
dit uur te behouden, maar het is niet de bedoeling dat de vereniging dit blijft betalen. 

 

 

Verslag kascommissie (mondelinge toelichting ) 

Eric Gerrits en Herman van Heteren hebben deze keer plaatsgenomen in de kascommissie. Eric 
doet verslag (zie bijlage?) en adviseert de ledenvergadering het bestuur decharge te verlenen. De 
vergadering neemt in bij overgrote meerderheid van stemmen het advies over en dechargeert 
het bestuur. Johan Bosma stemt tegen omdat hij van mening is dat er geen compleet beeld is, 
door de het ontbreken van een balanspositie van de vereniging. De kascommissie geeft aan juist 
de balans te hebben bekeken. Het bestuur zegt toe alsnog een balans te verstrekken. 

 Benoeming nieuwe kascommissie  

Herman van Heteren is aftredend. Johan Bosma meldt zich aan om samen met Eric Gerrits 
volgend jaar plaats te nemen in de kascommissie. Er is geen bezwaar van de leden. 

Begroting 2016 – 2017  

Derk-Jan licht ook de begroting toe. Ook deze is grotendeels gelijk aan de toelichting in het 
bestand dat alle leden bij de uitnodiging hebben ontvangen. Derk-Jan vraagt opnieuw of er 
vragen, op- of aanmerkingen zijn. Derk-Jan voegt toe: “Als we dit negatief resultaat halen, 
betekent het dat de volgende begroting neutraal moet zijn. Dat betekent minder uitgeven, of 
meer verdienen.” 

Rian Buitendijk wil waarschuwen voor de teruglopende advertentieopbrengsten van de Krabber. 
Het zal moeilijker worden om het clubblad binnen budget te houden.  

Johan Bosma doet de suggestie van een andere verzender dan PostNL, of het uitdelen op de 
ijsbaan zelf, zoals de Striene.  

André van Staalduinen zou graag iedereen de keuze laten of ze nog een papieren versie willen 
ontvangen. 

Karel van Waveren vraagt naar de ondergrens voor eigen vermogen, waarvan gesteld wordt dat 
die EUR 20.000,- is. Hij wil graag weten of het een harde grens is. Het bestuur geeft aan dat dit 
geen harde grens is.  

Johan wil graag weten of het bedrag juist is, ook Willem Wagenaars stelt de hoogte van de grens 
ter discussie. Rian geeft aan dat de hoogte van het bedrag onder meer gebaseerd is op de 
jaarlijkse rekening van het Gewest die de vereniging als het ware voorschiet voor de 

 



 

licentiehouders, van ongeveer EUR 18.000,-. Claus Meijer geeft aan dat hij dit graag terug zou 
zien in de begroting, om het risico in beeld te hebben. Rian zegt dit toe voor het volgende jaar. 
Daarnaast nodigt Rian iedereen uit die wil meedenken over de vastgesteld grens een afspraak te 
maken zodat de grens kan worden heroverwogen en er de volgende ALV een nieuw voorstel ligt.  

André van Staalduinen wil tot slot graag weten of in de minimum reserve ook de reserveringen 
voor de opleidingen zitten. Derk-Jan antwoordt dat dit niet het geval is. 

Karel van Waveren heeft een opmerking richting het bestuur. Hij is van mening dat als het 
bestuur hard op zegt dat de werkelijkheid beter zal uitpakken dan de begroting, het bestuur op 
basis van die verwachting moet begroten.  

Eric Gerrits stelt voor een stelpost toe te voegen voor de helft van het negatief begrootte 
resultaat.  

Er wordt gestemd voor de begroting mét voorgestelde stelpost. Karel van Waveren stemt tegen, 
de rest van de aanwezige leden stemmen in.  

7. Tekort aan vrijwilligers.  
Tijdens de gehele vergadering is het werven van vrijwilligers steeds teruggekomen. In dit agendapunt 
gaan we daar dieper op in. 

Patrick vraagt allereerst of de problematiek die het bestuur ziet wordt herkend door de leden.  

Rob Rensen zegt dit te herkennen, met name in de technische commissie, als dat niet opgelost wordt 
is er geen zomer- en winterprogramma.  

Volgens Herman van Heteren leunen we te lang op dezelfde personen, hij stopt bijvoorbeeld met 
skeeleren en daarvoor staat niet meteen een opvolger klaar.  

Toine Wentink ziet de problemen vooral op bestuurlijk en organisatorisch vlak. Uitvoerders vinden is 
vaak een stuk gemakkelijker. Willard valt Toine bij en constateert dat juist de 
voorwaardenscheppende, vaak onzichtbare, rollen moeilijker in te vullen zijn. 

Patrick vervolgt dat werven binnen vereniging niet succesvol is gebleken. Er lijken nu een aantal 
opties te zijn: Extern werven, het inkrimpen van activiteiten of een verregaande samenwerking, of 
zelfs fusie, tussen verenigingen.  

Johan stelt voor dat we met meerdere verenigingen naar 1 bestuur moeten, maar wel met eigen 
bloedgroepen. Herman van Heteren en Willard leggen uit dat de andere verenigingen nog niet klaar 
zijn voor een fusie wel voor samenwerking. Karel van Waveren stelt dat samenwerking nu alleen 
maar tijd kost voor het bestuur, hij vraagt zich daarom af of het meer oplevert dan het kost. 

Jeroen wil het probleem omdraaien. Eigenlijk hebben we in het bestuur maar 2 tekorten. We hebben 
bijna 250 leden, het moet toch wel lukken om daar 2 mensen te vinden. Praten gaat ons niet meer 
helpen.  

Ethel Pennings wil weten waarom het leuk is om in het bestuur te zitten, ze heeft tot nu toe alleen 
problemen gehoord. Jeroen geeft aan dat het bestuur daar uitgebreid bij heeft stil gestaan tijden de 
Op Glad IJs bijeenkomst, afgelopen juni. 

 



 

André van Staalduinen oppert dat de vereniging groter is dan de 250 leden. Het is misschien de 
moeite waard om ook bij oud leden eens rond te vragen. 

Rob Rensen voegt toe dat het misschien goed is om met meer losse taken en projecten te gaan 
werken. Een korte en duidelijke verantwoordelijkheid en klus, waarbij je niet het gevoel hebt continu 
verantwoordelijk te zijn. Rob wil tevens waarschuwen voor een gevoel van ongelijkheid tussen de 
vrijwilligers als het gaat om vrijwilligersvergoedingen. 

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. Pieter Elzinga geeft aan dat de lijst zeker rond is gegaan. 

Claus Meijer oppert het idee om in het bestuur te werken met een roulerend technisch 
voorzitterschap. 

8. Rondvraag en sluiting 

Pieter Pennings vraagt aandacht voor het Oliebollentoernooi en verzoekt iedereen daarvoor reclame 
te maken. Vertel het rond en schrijf je in.  

Ethel Pennings roept op om in te schrijven voor één van de clinics voor recreanten, in het bijzonder 
de start clinic van 18 november. 

Tot slot oppert Willem Wagenaars de mogelijkheid een verplichting in te stellen. Willard reageert, hij 
denkt dat het dit seizoen nog iets te vroeg is een verplichting in te stellen. 

 
Patrick sluit de vergadering en bedankt iedereen voor haar of zijn komst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Bijlage 1 

Presentielijst ALV 13 november 2017.  

Charles Schils,  
Harry Marrenga,  
Willem Wagenaars,  
Derk-Jan Verhaak,  
Claus Meijer,  
Lars Prenger,  
Annelot Schouwenaars,  
Maartje Mulders,  
Toine Wentink,  
Femke Leijten,  
Herman van Heteren,  
André van Staalduinen,  
Jan van Evelingen,  
Walter Volkers,  
Johan Bosma,  
Eric Gerrits,  
Rian Buitendijk,  
Wim Buitendijk,  
Fons van Loenhout,  
Jan Oostenbrink,  
Rob Rensen,  
Marry Elzinga van Benthem,  
Pieter Elzinga,  
Willard van Vugt,  
Deborah Ros,  
Karel van Waveren,  
Patrick Siliacus,  
Jeroen Sterk,  
Danielle Frijters,  
Ethel Pennings,  
Pieter Pennings.  
 

 


