Verslag van de Algemene Ledenvergadering van SVO op 27 september 2016
Aanwezige bestuursleden: Tom Streng, Michael Hagoort, Lianne van Wijk, Bartho Admiraal, Cees de
Waal, Anja van der Laan
Afwezig (mkg): Trijnie Zuidam
Ongeveer 40 leden zijn aanwezig
Opening
Tom Streng, voorzitter, opent de vergadering en heet allen welkom.
Mededelingen
Afmeldingen zijn ontvangen van Kees Wiltenburg, Henk Sieben, Henk Voorbij en John van Echtelt.
Een aantal vrijwilligers gaat dit jaar afscheid nemen: Nienke Boere en José Knuijt
(activiteitencommissie); Anouschka v.d. Hoek (kledingcommissie, inline-skaten), Anita v.d. Hoek
(clubgebouw catering). Martine Snoek gaat een stapje terug doen bij het jeugdschaatsen. Gerwin
Coljé stopt als coördinator wedstrijdschaatsen en Bart de Waal als coördinator jeugdskaten.
Carola van Zuilen komt de kledingcommissie versterken. Maaike Coljé denkt na over het
coördinatorschap Jeugdskaten.
Ook in het bestuur ontstaan vacatures: Cees de Waal stopt per 1 april als penningmeester en Lianne
van Wijk neemt deze avond afscheid als bestuurslid. Ze was verantwoordelijk voor de
activiteitencommissie. Er zijn dringend nieuwe vrijwilligers nodig op verschillende functies.
Clubgebouw: met de financiële bijdrage van het Oranjefonds is het clubgebouw opgeknapt.
Opmerkelijke prestaties: Gerwin Coljé is 15e geworden bij de Nederlandse Kampioenschappen
Allround. Tom van Vliet heeft de Mijnten Marathoncompetitiebij de C1’s gewonnen. Het is de
tweede keer dat een SVO-er een marathoncompetitie wint. In 2005 heeft Kees Verdouw de
competitie gewonnen.
Demi Benschop en Tom van Vliet hebben prijzen in de wacht gesleept bij de Nederlandse
Kampioenschappen inlineskaten. En Kees Verdouw en Lettie Zwanenburg zijn beiden
wereldkampioen geworden bij de masters.
Goedkeuring verslag ALV van 29 september 2015
Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld.
Jaarverslag verenigingsjaar 2015-2016
Bij alle activiteiten staan de kernwaarden uit het beleidsplan centraal: plezier, samenwerking,
laagdrempelig, communicatie, ontwikkeling en continuïteit.
Afgelopen periode is een actieplan gemaakt om jeugdskaten te bevorderen: er is een flyer gemaakt
en er zijn diverse clinics georganiseerd. Dit heeft helaas niet direct geleid tot extra aanmeldingen.
Sinds kort is er een schaatsgroep op de vrijdagmiddag. Hier is nog plaats voor extra deelnemers.
Inline skaten: dit wordt voor het komende seizoen weer opgestart. Hier is het ook mogelijk om
proeflessen te volgen.
Skatebaan
Het asfalt op de baan is slecht geworden. Afgelopen jaar is in kaart gebracht wat er moet gebeuren.
Michael geeft een toelichting op de werkzaamheden die hiertoe verricht zijn (asfalt beoordeeld,
proefboringen verricht). Het probleem is dat de huidige baan het gewicht van de freesmachines niet
aankan. Inmiddels is er contact met een bedrijf die machines heeft om de bovenlaag af te
freesen. Het asfalteren gaat gebeuren, maar het is nog niet duidelijk wanneer. Hierbij wordt niet

uitgegaan van een piste.
Ontwikkelingen ten aanzien van de plannen voor verplaatsing zwembad
SVO is trots op de baan die er nu ligt. Er wordt wel nagedacht over de toekomst en mogelijkheden.
Nu zijn de bochten van de baan krap. We zitten goed op het Statenland. Als de baan verplaatst moet
worden, moet er wel iets tegenover staan voor SVO. Er is een gesprek met de gemeente geweest.
Daarna is er geen vervolgafspraak meer gekomen. SVO heeft in het gesprek ook gewezen op het feit
dat de baan en het gebouw door het werk van vele vrijwilligers tot stand is gekomen.
Voorlopig wacht SVO de ontwikkelingen af.
Nieuwe kleding wedstrijdschaatsers
Door problemen bij de fabrikant is de kleding niet vorig jaar maar onlangs pas geleverd.
Alle SVO-leden, die een licentie hebben, zijn verplicht om in deze kleding te rijden. Dit geldt voor
zowel de trainingen, de wedstrijden als het marathonschaatsen.
Communicatie met commissies
Commissies c.q. coördinatoren worden uitgenodigd voor een bestuursvergadering. Afgelopen jaar is
dat niet zo vaak gebeurd.
Webware
SVO heeft een nieuw systeem voor de ledenadministratie. Dit wordt ook gebruikt voor de
communicatie met de leden en voor de facturatie.
Verenigingsbinding
Elk jaar worden diverse activiteiten georganiseerd. De mountainbiketocht is het afgelopen jaar niet
georganiseerd, mede omdat de commissie een open dag voor het inline skaten had georganiseerd.
De Triple A Cups en de trainingskampen waren succesvol.
Nieuwe website
SVO heeft een actuele website, maar de site is technisch gedateerd. Er wordt hard gewerkt aan een
nieuwe site. Extra hulp voor de website is welkom
Huishoudelijk reglement
Het huishoudelijk reglement is aangepast en wordt besproken tijdens de ledenvergadering.
Regionale en landelijke samenwerking.
SVO stimuleert dat sporters meedoen met regionale wedstrijden. Hiervoor is een goede
samenwerking nodig met andere verenigingen en regionale verbanden. SVO is ook actief betrokken
bij de baancommissie van de Vechtsebanen.
Beleidsvoornemens 2016/2017
Voor het komende jaar heeft het bestuur de volgende speerpunten bepaald:
Verplichting voor alle leden om vrijwilligerstaken uit te voeren;
inrichting commissies ( nieuwe vrijwilligers zijn nodig);
werven van nieuwe leden ( met een extra focus op het inline skaten);
sponsoren betrekken bij activiteiten;
inrichten nieuwe website;
asfaltering skeelerbaan;
opleiden trainers;
volgen ontwikkelingen Statenland;
steunen liefdadigheidsdoel.

Financiën
Cees geeft een duidelijke toelichting op de financiële stukken.
De kascommissie, bestaande uit Joop Stolwijk en Lambert van Dam, meldt dat er geen afwijkingen of
onregelmatigheden zijn gevonden. De vergadering stelt het financiële jaarverslag en de begroting
vast en complimenteert de penningmeester.
De kascommissie voor volgend jaar bestaat uit Lambert van Dam en Mark van Valkenburg. Arjen
Dening meldt zich aan als reservecommissielid.
Huishoudelijk reglement
Het huishoudelijk regelement is aangepast. De wijzigingen worden gepresenteerd aan de
vergadering. Enkele belangrijke wijzigingen zijn:
De naam ‘Skeeleren’ is veranderd in ‘inline skaten’ (Behalve in de naam SVO, schaats- en
skeelervereniging Oudewater);
alle leden worden verplicht om een machtiging af te geven voor een automatische incasso van de
contributie/abonnementen;
de verplichting om drie keer per jaar een wedstrijd te rijden wordt uit het huishoudelijk reglement
verwijderd;
bij trainingen en wedstrijden is het verplicht om wedstrijdkleding te dragen;
leden met een abonnement zijn verplicht om vrijwilligerstaken uit te voeren.
De vergadering gaat akkoord met de voorgestelde wijzigingen en het huishoudelijk reglement wordt
vastgesteld.
Bestuurswisseling
Lianne van Wijk neemt afscheid als bestuurslid, als coördinator van de activiteitencommissie. Er is
nog geen opvolger bekend, waardoor er een vacature in het bestuur ontstaat.
Cees de Waal zal per 1 april 2017 afscheid nemen. Cees was al 6 jaar penningmeester geweest en is
daarna weer teruggekomen. Het bestuur is op zoek naar een nieuwe penningmeester.
Mededelingen Schaatsseizoen
De schaatspasjes worden op afstand geactiveerd. Af en toe staan vrijwilligers op de baan de pasjes te
controleren. Sporters moeten zelf hun licenties aanvragen. Degenen die het nog niet hebben gedaan,
hebben hierover een mail ontvangen.
Het is mogelijk om een seizoensparkeerkaart te kopen bij de Vechtsebanen.
Bij de marathons is het verplicht om een helm te dragen.
SVO moet juryleden leveren en is daarom op zoek naar vrijwilligers die dit willen doen. Degenen die
interesse hebben, kunnen zich melden bij Trijnie Zuidam.
De wedstrijdkalender staat op de site van BC Utrecht.
Uitreiking Dirk Zuidam Trofee en diploma’s clubrecord schaatsen en inline skaten
Dirk Zuidam Trofee wordt uitgereikt aan de schaatser die de meeste progressie heeft geboekt. Dit
jaar is de trofee voor Niek Bijman.
De aanmoedigingsprijs voor het skaten wordt uitgereikt aan Tom van Vliet: als aanmoediging om de
volgende stap te maken. Het is positief dat Tom altijd aanwezig is bij de Triple A Cup.
Tenslotte wordt een prijs uitgereikt voor de marathonschaatser die meeste punten haalt op zondag.
Dat zijn er dit jaar twee: Tom van Vliet en Jorrit Streng.
De diploma’s voor het verbeteren van een clubrecords worden uitgedeeld aan de sporters.

Rondvraag
Vragen over het toegangspasje kunnen aan de trainer gesteld worden.
Ook afgelopen jaar zijn er skatewedstrijden georganiseerd door Skate 4. Dit is een laagdrempelige
activiteit voor basisschoolleerlingen. Afgelopen keer deden er helaas weinig leden van SVO mee.
Tom v.d. Hoek heeft afscheid genomen als trainer.

Sluiting
Tom bedankt iedereen voor de aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering.

