Verslag van de Algemene Ledenvergadering van SVO op 19 september 2017
Aanwezige bestuursleden: Tom Streng, Michael Hagoort, Bartho Admiraal, Anja van der Laan
Nieuwe bestuursleden: Arjen Dening, Lambert van Dam
Afwezig (mkg): Trijnie Zuidam
Opening
Tom Streng, voorzitter, opent de vergadering en heet allen welkom.
Mededelingen
Afmeldingen zijn ontvangen van Cees Hofman, Koos, Koot, Dirk de Jong, Henk Sieben, Cees de Waal,
Gerwin Coljé.
De levering van de toerjasjes is vertraagd.
Goedkeuring verslag ALV van 27 september 2016
Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld.
Jaarverslag verenigingsjaar 2016-2017
Tijdens de vergadering wordt teruggeblikt op het afgelopen seizoen. Bij alle activiteiten staan de
kernwaarden uit het beleidsplan centraal: plezier, samenwerking, laagdrempelig, communicatie,
ontwikkeling en continuïteit.
SVO biedt voor de sporters een jaarrond trainings- en wedstrijdprogramma: schaatsen, inline skaten,
droogtrainen en fietstrainingen. Nieuw is de fietsgroep voor de jeugd.
Het aanbod is zowel voor de wedstrijdgroepen, als voor toerskaters en toerschaatsers.
Naast de trainingen er ook diverse activiteiten georganiseerd: schaats- en skatekamp, informatieavonden voor de sporters, clubkampioenschappen, clinics voor skaters, diverse wedstrijden voor de
skaters.
Het aantal jeugdskaters is gegroeid.
Kleding: Nieuwe kleding voor de wedstrijdschaatsers. Voor de toerschaatsers zijn jasjes besteld.
Hiervoor zijn nieuwe sponsoren gevonden.
De nieuwe website is in gebruik genomen. Aanmelden kan nu via een digitaal inschrijfformulier.
Doorde wervingsactie voor nieuwe vrijwilligers konden diverse vacatures ingevuld worden.
Statenland: in de winter was er ijs op de baan: het jeugdschaatsen is eenmaal op de natuurijs
gehouden.
In het voorjaar is de baan geasfalteerd en is de kantine geverfd.
Ontwikkelingen Vechtsebanen
SVO is actief betrokken bij de baancommissie van de Vechtsebanen. Een van de belangrijkste punten
is de decentralisatie van het gewest Noord-Holland/Utrecht, waardoor de baancommissies zowel
organisatorisch als financieel geheel zelfstandig worden. Mede gezien de al langer ingezette
terugloop van schaatsers in combinatie met de hoge huurprijs van het Utrechtse ijs kan dit tot grote
problemen leiden in Utrecht. Komende periode zal er veel overleg gaan plaatsvinden. De uitkomsten
zijn op dit moment nog onduidelijk.
Bestuurswisseling
Aftredend is Cees de Waal, penningmeester.
Aftredend en herkiesbaar zijn Tom Streng, voorzitter, en Bartho Admiraal, voorzitter Technische
Commissie. Er zin geen tegenkandidaten. De vergadering stemt in met de herbenoeming van Tom en
Bartho.
Het bestuur is blij dat er twee nieuwe kandidaten zijn voor het bestuur: een nieuwe penningmeester:
Arjen Dening, en een nieuw bestuurslid voor de activiteitencommissie, Lambert van Dam.

Zowel Arjen als Lambert zijn als actief aan de slag gegaan binnen het bestuur.
De vergadering stemt in met hun benoeming.
Financien
De nieuwe penningmeester geeft een toelichting op de financiële stukken. De kascommissie,
bestaande uit Lambert van Dam en Mark Valkenburg, heeft de financiën gecontroleerd en
goedgekeurd. De vergadering stelt het financiële verslag en de begroting voor het nieuwe jaar vast.
Diana Kool meldt zich aan als nieuw lid van de kascommissie.
Highlights 2017-2018
Tom Streng bespreekt de speerpunten voor het komende verenigingsjaar. Hierbij noemt hij o.a. de
kunstijsbaan die in december op het evenemententerrein wordt aangelegd en de gezamenlijke
clubkampioenschappen voor toer- en wedstrijdrijders in februari. Ook de gemeentelijke plannen
betreffende het zwembad en de mogelijke verplaatsing van het zwembad zullen weer veel
bestuurlijke tijd vergen.
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 wordt de trofee uitgereikt aan Stan van Vliet. Vanaf dit jaar wordt er nog maar een
aanmoedigingsprijs uitgereikt. Deze kan gaan naar een schaatser of een inline-skater.
De Clubrecords worden uitgedeeld aan de sporters.
Rondvraag
Gevraagd wordt naar de ontwikkelingen op het Statenland: op dit moment is hier niets over te
melden
Sluiting
Tom bedankt iedereen voor de aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering.

