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UITNODIGING ALV 2019 
 

Het YVG-bestuur nodigt alle YVG-leden uit om de  
Algemene Ledenvergadering bij te wonen op  

 

dinsdag 15 oktober 2019 
 

in het Sportcentrum Kardinge, te Groningen 
 

! Voorafgaand aan de vergadering van 19.30 tot 20.00 uur de behandeling van 

het financieel jaarverslag 2018-2019 en de begroting 2019-2020 in detail. 
 
De ALV vergadering start om 20.15 uur. Vooraf koffie. 
 

AGENDA 

 
  1. Opening. 
 
  2. Bestuursverkiezing. 
 

Alle nog zittende leden van het Algemeen Bestuur zijn teruggetreden. De volgende 
leden stellen zich beschikbaar voor het Algemeen Bestuur: 
 

Voorzitter   Enne Feenstra 
Secretaris   Diana de Esch 
Penningmeester  Hilda Wartena 
Vicevoorzitter  Wim van Hardeveld 
Lid van het DB  Rikstje Wiersma 
Afdeling Schaatsen  Wierd Jansma en Diana de Esch 
Afdeling Inline-Skaten Ellis Been 
Afdeling Communicatie Wim van Hardeveld  

 

Tot vijfdagen voor aanvang van de ALV kunnen, ondersteund door tenminste 10 
leden, tegenkandidaten worden gesteld voor alle bovengenoemde functies. 
(Statuten; Artikel 11, lid 4)  

 
  3. Ingekomen stukken en mededelingen. 
  
 4. Uitreiking YVG-schildjes vanwege 1e plaats NK, EK, WK. Schaatsen e/o Inline-

Skaten. 
 
  5. Vaststelling en goedkeuring notulen ALV 12 september 2018 (zie pagina 5 e.v.).

  
  6. Jaarverslagen. 

• Secretaris (pag. 10) 

• Ledenadministratie (pag. 11) 

• Activiteitencommissie (pag. 12) 
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• Afdeling Schaatsen, incl. Wedstrijdcommissie (pag. 13 ev) 

• Afdeling Inline-skaten (pag. 16) 

• Afdeling Communicatie (pag. 18) 
 
  7. Behandeling (globaal) van het financieel jaarverslag 2018-2019 en van de begro-

ting 2019-2020, als mede goedkeuring door de ALV. 
● Voorstel contributieaanpassing 
● Voorstel tot aanpassing van de tarieven voor recreatief en wedstrijd schaatsen 

 
  8. W.v.t.t.k. / Rondvraag. 
 
9. Sluiting van het officiële gedeelte van de ALV. 

 
Vanaf 21.30 uur: Hapje, drankje en bijpraten. 
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Concept Notulen Algemene Ledenvergadering 
van IJsvereniging Groningen (YVG), 
 
gehouden op 11september 2018 in het Sportcentrum Kardinge te Groningen 

Aanwezige bestuursleden: Jacob Hartog (voorzitter), Wieger de Jong (notulen),  
Ids Klijnsma, Erik Julsing, Ellis Been 
 

Voorafgaand aan de vergadering vindt de behandeling van het financieel jaarverslag 
2017/2018 en de begroting 2018/2019 in detail plaats. 
 

Aanwezig 13 leden. 
 

Voorzitter, Jacob Hartog, opent dit gedeelte van de vergadering om 19.30 uur en 
vraagt Harm Kuipers, als nieuwe penningmeester, zich voor te stellen. 
Na een korte introductie van Harm krijgt Ids Klijnsma het woord: 
 

Beginnend bij de jaarrekening 2017/2018:   
 

Vraag Rudy Veen: Bij de liquide middelen zien we een achteruitgang. Ids deze zijn te 
wijten aan: Stijgende kosten van de KNSB, achteruitgang in het aantal leden en de 
lustrumviering die meer kostte dan begroot. 
Bart Muntjewerf vraagt naar het verschil in kosten debiteuren. Ids heeft daar geen ant-
woord op en belooft Bart dit uit te zoeken. 
Bij de baten en lasten zien we een teruggang in de sponsorgelden terwijl de KNSB-
kosten, die van het Gewest en de ijshuur, stijgen. Het totaal verlies bedraagt € 8.863,- 
Dat is minder dan vorig jaar, maar wel structureel. 
De reserveringen blijven op de balans staan. 
Bij de ‘Overige schulden’ staan nog twee gewestelijke kosten uit voorgaande jaren 
waar nog steeds geen rekening van het Gewest voor is ontvangen. 
De ijshuur YVG-uur is gedaald omdat er veel uren uitvielen. 
De trainersvergoeding is verhoogd.  

 
Jacob concludeert dat het structurele verlies aan inkomsten het bestuur noodzaakt een 
contributieverhoging aan de vergadering voor te leggen. 
Op de vraag of dit eenmalig is antwoordt Ids dat we dit een 3-tal jaren achtereen moe-
ten doen om weer quitte te staan. 
Vraag van Bart Muntjewerf: Contributie of trainingskosten omhoog? Ids antwoordt dat 
er gekozen is voor een algemene contributieverhoging, omdat de toegenomen kosten, 
zoals de verhoging van de KNSB-gelden en de aanschaf van een nieuw boekhoudpak-
ket, betaald worden per lid. 
 

Ids is vergeten de begroting voor volgend jaar mee te nemen. Deze wordt op aanvraag 
van Bart Muntjewerf them oegestuurd. 
 

Jacob bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en vraagt hen mee te gaan naar de 
zaal voor de plenaire vergadering. 
 

De vergadering verplaatst zich nu naar de plenaire vergaderzaal waar het formele ge-
deelte van de  ALV zal plaatsvinden. 
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1.   Opening 
 

De voorzitter Jacob Hartog opent het officiële gedeelte van de vergadering om 
20.15 uur en verwelkomt alle aanwezigen, in het bijzonder erelid Henk Pater. 
Aanwezig zijn 38 personen (inclusief de bestuursleden). 

 
2.   Uitreiking YVG-schildjes vanwege 1e plaats NK, EK of WK 

 

Er worden maar liefst 9 schildjes uitgereikt aan 6 personen. 
Jacob vraag bijzondere aandacht voor Harrie Doesburg die ernstig ziek is en daar-
om niet aanwezig kan zijn om zijn schildje in ontvangst te nemen voor zijn 1

ste  
plek 

bij de heren 70+, NK-Masters op 10 en 11 februari 2018. 
Aan Arjan Elferink wordt een schildje uitgereikt door Jacob voor zijn 1

ste
 plek bij de 

heren 40+, NK-Masters op 10 en 11 februari 2018  
De volgende personen zijn niet aanwezig maar worden wel gefeliciteerd met hun 
schildje t.w. 
Albert Bakker die maar liefst 3 schildjes won voor eerste plaatsen op:  
 Europees kampioen inline skaten masters H60+  op 10-09-2017 
 Open NK masters 60+ op 16 februari 2018  

NK marathon inline-skaten heren H60 21 mei 2018 
Open NK masters 60+ op 16 februari 2018 (schaatsen) 

Marcel Bosker won 2 schildjes voor: 
 1

ste
 EK teampursuit 5-7 januari 2018 

 1
ste

 allround NK schaatsen op 27 en 28 januari 
Daniëlle Bekkering werd 1

ste
 bij de dames 40+, NK-Masters 10 en 11 februari 2018 

Tenslotte won Remo Slotegraaf bij junioren B NK marathon inline-skaten op 21 mei 
2018. 
De schildjes zullen aan hen op een later tijdstip worden uitgereikt. 

 
3.  Vaststelling en goedkeuring notulen ALV d.d. 12 september 2017 
 

Margot Brettschneider vraagt of vrijwilligers voor de herkenbaarheid een hesje kun-
nen krijgen. De wedstrijdcommissie mag jassen aanschaffen. Op Margot haar 
vraag of er al een trainerscoördinator is gevonden antwoordt Jacob dat dat inder-
daad het geval is in de persoon van Luit Broens.  
Verder geen op- of aanmerkingen op de notulen die zo zijn goedgekeurd met dank 
aan de notulist Wieger de Jong. 

 
4.  Ingekomen stukken en mededelingen 
 

Voor de vergadering hebben de volgende leden zich afgemeld: Roelof vd Veen, 
Hilda Wartena, erelid Frans Siero, Cathrien en Jan Kemkers, Wilma Mesker, Peter 
Bijlholt, Rob Bakels, Christel Witmer, erelid Jan Uitham, Greetje Uitham, Kevin van 
Cleef en lid van verdienste Bennie Kluiter. 
 
Ingekomen stukken: Jacob meldt dat er zich een tegenkandidaat heeft gemeld voor 
de functie van voorzitter in de persoon van Hilda Wartena. Omdat de aanmelding 
pas 48 uur voor de vergadering aan het bestuur is gemeld en niet de voorgeschre-
ven 5 dagen kan de kandidatuur niet in behandeling worden genomen.  
 
Verder waren er geen ingekomen stukken. 
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5.  Voorstel van het bestuur om niet meer trainende oud-schaatsers de mogelijk-

heid te geven bijzonder lid te worden. 
 

Jacob: Er is een groep van ca. 25 YVG’ers die niet (meer) aan trainingen deel 
neemt (schaatsen/inline-skaten) maar wel graag lid wil blijven en als zodanig nog 
wel het volle bedrag moet betalen t.w. €20,00 voor het algemeen lidmaatschap en 
bijvoorbeeld €37,00 contributie voor het trainen. Dat is in totaal €57,00. Dit wordt 
door het bestuur als niet terecht gezien. 
 

Het gaat om mensen die al of niet tijdelijk door een blessure, vanwege tijdgebrek of 
ouderdom niet meer trainen, om studenten die in hun studietijd bij TJAS schaatsen, 
om jongeren die vanwege studie elders wonen. 
Het bestuur stelt voor deze leden, die wel graag lid willen blijven van YVG, tege-
moet te komen in de te betalen kosten.  
 

Het voorstel houdt in dat leden die niet meer trainen (schaatsen en inline-skaten) 
en langer dan 10 jaar onafgebroken lid zijn van YVG op aanvraag een bijzonder 
lidmaatschap wordt aangeboden van €25,00 Zij kunnen dan geen gebruik maken 
van de trainingen. Zij kunnen wel de ledenvergaderingen, festiviteiten en het YVG-
uur bezoeken. 
 

Het voorstel wordt door de vergadering aangenomen. 
 

6.  Jaarverslagen 
 

Secretaris:  
Inhakend op het probleem van het verkrijgen van vrijwilligers doet Bart Muntjewerf 
een dringende oproep aan de leden om degene  persoonlijk aan te spreken waar-
van men denkt een potentiële vrijwilliger te zien omdat hij van deze aanpak het 
grootste effect verwacht. 
Jacob antwoordt dat wij dit al doen maar dat het moeilijk blijkt te zijn geschikte per-
sonen te vinden. 
 

Ledenadministratie:  
Vertekening in het beeld van het aantal leden komt doordat er zich aan het eind 
van het seizoen veel leden afmelden die zich daarna bij de start van het seizoen 
weer aanmelden. Jacob bedankt Menco .v.d. Berg voor het uitvoeren van het vele 
werk dat de ledenadministratie met zich mee brengt. 
 

Activiteitencommissie: 
Geen opmerkingen dan dat ook deze commissie behoefte heeft aan vrijwilligers. 
Jacob bedankt Wim van Hardeveld voor het geleverde verslag. 
 

Afdeling schaatsen: 
Annie Dijk vraagt hoe het komt dat vele functies in het bestuur van de afdeling va-
cant zijn. Erik Julsing antwoordt dat het moeilijk is vrijwilligers te krijgen. Hetzelfde 
geldt voor het vinden van  trainers. 
 

Wedstrijdcommissie:  
Jaap Groenendal vraagt aandacht voor het tekort aan juryleden en dat de starters-
cursus niet goed loopt. 
Jacob bedankt de commissie voor het uitgebreide verslag. 
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Jeugdcommissie: 
De jeugdcommissie is in zijn geheel afgetreden. Oorzaak is dat er weinig animo is 
voor georganiseerde activiteiten. Zo is het jeugdkamp al 2 jaar niet doorgegaan 
wegens gebrek aan belangstelling. Het bestuur gaat nu in gesprek met het aftre-
dend jeugdbestuur en ouders hoe verder te gaan. 
Roos Karst wordt bedankt voor het verslag. 
 

Inline Skaten: 
Het gaat goed. Een stijgend aantal leden. 
Suzan Groeneveld wordt bedankt voor het verslag. 
 

Communicatie: 
Jacob noemt Manuel Leito die de website heeft vernieuwd en beter zichtbaar heeft 
gemaakt. 
 

Trainer van het jaar: 
Erik Julsing maakt bekend dat de trainers op de jaarlijkse barbecue Jo Maerman 
hebben gekozen als trainer van het jaar. Jo is zelf niet aanwezig. Op het komende 
trainersoverleg zal aan Jo een attentie worden uitgereikt. 
 

7.  Behandeling (globaal) van het financieel jaarverslag 2017/2018 en van de be-
groting 2018/2019 
Ids doet kort verslag: Het verlies over het afgelopen boekjaar is €8.863,- Oorzaken 
zijn hogere afdracht aan de KNSB, overschrijding kosten lustrum. Omdat het tekort 
structureel is stelt het bestuur voor de contributie met € 2,00 te verhogen. De ver-
hoging zal pas ingaan voor het seizoen 2019-2020. 
Rudy Veen: Is er bij de verhoging ook gekeken naar wat andere verenigingen 
doen? 
Ids antwoordt dat dat niet relevant is. Wij hebben bijv. een YVG-uur. Dit maakt ver-
gelijking moeilijk. 
Jaap Groenendaal vraagt hoe hoog de afdracht aan de KNSB is? Antwoord €7,50 
per lid. 
Jacob vraagt of Rudy Kok, die in de ledenraad van de KNSB zit, of hij een toelich-
ting wil geven. Rudy verklaart dat de KNSB in zwaar weer zit door het verloop on-
der de sponsoren. Personele krimp is al doorgevoerd. Om de financiële positie 
houdbaar te houden moet men wel geld bij de leden vandaan halen. De reserve 
daalt sterk en deze wil men gaan verhogen. 
Na deze uitleg van Rudy vraagt Jacob de vergadering akkoord te gaan met de con-
tributie verhoging. De vergadering gaat akkoord. 
Jacob vraagt decharge voor de jaarrekening. Deze wordt door de vergadering ver-
leend. Hierbij bedankt Jacob Ids voor zijn inspanning. 

 
8.  Bestuursverkiezing: 
 

De voorzitter stelt zich beschikbaar. Erik Julsing protesteert daar tegen. 
Rudy Veen betoogt dat dit nu hier niet de plek is persoonlijke onenigheden te be-
slechten. 
Jacob wordt als enige kandidaat herkozen. 
Ids Klijnsma treedt af als penningmeester en is niet herkiesbaar. Dat geldt ook voor 
Erik Julsing als voorzitter van de afdeling schaatsen. Ids blijft wel aan tot er een 
opvolger voor hem is gevonden. 
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Voor de opvulling van deze vacatures vraagt de voorzitter aan de vergadering tus-
sentijdse toestemming te verlenen om een kandidaat te benoemen. 
Jacob vraagt Harm Kuipers als nieuwe tussentijds benoemde penningmeester zich 
voor te stellen aan de vergadering. 
 

9.  W.v.t.t.k. en rondvraag 
 

Erik Julsing actie SepaGreen wordt nog voortgezet. Nu minder interessant bij de 
stijgende energieprijzen. 
Peter Kluin meldt dat hij met zijn Stadspark trainingsgroep voor het 2

de
 jaar op 

kamp gaat. 
Margot Brettschneider: de AVG speelt ook binnen de afdeling communicatie. Hoe 
dienen wij om te gaan met het beeldmateriaal. Wij van de afdeling communicatie 
worden daarop aangesproken. Menco vd Berg: De voorlichting is duidelijk en uit te 
leggen. 
Aan het eind van de vergadering wordt afscheid genomen van Erik Julsing en Ids 
Klijnsma. Een woord van dankzegging wordt tot hen gericht door respectievelijk 
Wieger en Jacob. 
Hiermee sluit Jacob de vergadering en geeft het woord aan Joost Engelhart die 
een beeld schetst van de ontwikkelingen van een nieuw te openen inline-skate 
baan. 

 
 
Na het verhaal van Joost Engelhart nodigt Jacob de leden uit voor een hapje en een 
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Jaarverslag van de secretaris 2018 tot 14-02-2019 

Uit het algemeen bestuur 
bestuur@yvg.nl  

 
Al meer dan geruime tijd verkeren binnen de vereniging een aantal leden en trainers in 
een conflictsituatie. Het bestuur is in deze netelige situatie betrokken geraakt en heeft 
geprobeerd een vast standpunt in te nemen. Gedurende het afgelopen seizoen heeft 
dit conflict zich voortgezet en is dermate geëscaleerd dat voorzitter Jacob Hartog en 
secretaris Wieger de Jong hebben besloten terug te treden als bestuurslid. 
Bart Jonkers, voorzitter van het Gewest Groningen/Drenthe, heeft het bestuur in deze 
moeilijke tijd met raad en daad steeds terzijde gestaan. In overleg met hem is Ludy 
Bultena gevraagd als voorzitter a.i. aan te treden om de gerezen problemen aan te 
pakken en een nieuw bestuur te formeren. Ludy is bereid gevonden dit te doen samen 
met Cees Hoek. Helaas heeft deze laatste door omstandigheden af moeten haken. 
Op 14 februari heeft het bestuur Ludy volmacht gegeven bevoegdheden als voorzitter 
en secretaris uit te oefenen, volgens de statuten van YVG art. 14 lid 5. De huidige se-
cretaris en voorzitter zullen gedurende die tijd hun functies en hun bevoegdheden niet 
uitoefenen. Deze situatie blijft zo tot de Algemene Ledenvergadering Vergadering van 
15 oktober 2019. 
 

Dit verslag heeft dan ook betrekking op de periode tot Ludy het bestuur overneemt. 
 

Het Dagelijks Bestuur bestond in september uit Jacob Hartog voorzitter, Wieger de 
Jong secretaris en Harm Kuipers penningmeester bijgestaan door Ids Klijnsma. In het 
Algemeen Bestuur is het Inline-Skaten vertegenwoordigt door Ellis Been. In oktober 
stelde Margot Brettschneider zich beschikbaar als nieuw bestuurslid voor de afdeling 
Communicatie. 
 

In de loop van november zijn Auke Engel en Luit Broens bereid gevonden als trainers-
coördinatoren voor de recreantentrainers op te treden. 
 

Het sponsorcontract met AV-sport is weer met een jaar verlengd. 
In samenwerking met AV-Sport zijn speciale kleding- en op veiligheid gerichte acties 
gehouden.  
 

Afgelopen jaar hebben zowel de schaatsers als inline-skaten meegedaan aan de actie 
Sporthopper. Sporthopper wordt georganiseerd om kinderen tegen een kleine vergoe-
ding met het schaatsen/inline-skaten kennis te laten maken. De opkomst was groot en 
dat heeft geresulteerd in een aantal nieuwe jeugdleden. 
 

Het YVG bestuur is met de gemeente Ten Boer en later met de gemeente Groningen 
in gesprek over de toekomst van de skeelerbaan in Ten Boer, in samenwerking met de 
IJsvereniging Kaakheem uit Ten Boer. Het voortbestaan van de ijs- en skeelerbaan 
werd bedreigd door de komst van een kindcentrum. Dankzij intensief overleg met de 
gemeente wordt deze nu alleen verkort tot een 300m baan vanwege de oprichting van 
het kindcentrum. Het voordeel is dat er een nieuw clubgebouw komt en een vernieuw-
de asfalt laag. 
 

Omdat het gebruikte administratiesysteem ClubWebWare stopt is er een groepje ge-
bruikers samengesteld die zich zijn gaan bezig houden met de opvolging. Als vervan-
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Jaarverslag Ledenadministratie 2018-2019 

Ledenadministratie 
ledenadministratie@yvg.nl  

In verband met het ingebruik nemen van een nieuw ledenadministratie- en boekhoud- 
systeem was het niet mogelijk tijdig een ledenoverzicht samen te stellen. Tijdens de 
ALV van 15 oktober 2019 wordt aan de aanwezigen een overzicht overhandigd. 

VAN DE PENNINGMEESTER 
penningmeester@yvg.nl 

 

Voorafgaand aan de algemene vergadering wordt in Zaal 3 van Kardinge een uitleg 
gegeven van de financiële situatie van YVG. Het financieel jaarverslag 2018-2019 en 
de begroting 2019-2020 worden in detail behandeld door de penningmeesters. Aan-
vang 19.30 uur.  
Het financiële verslag en de begroting zullen in de ALV vergadering kort worden be-
sproken en ter goedkeuring voorgelegd aan de vergadering.  

gend administratie systeem is men uitgekomen bij AllUnited Club Admin. Het enige 
pakket dat een koppeling met de KNSB heeft. Besloten is in zee te gaan met AllUnited. 
 

Rest mij na een zwaar bestuurlijk jaar Ludy Bultena te bedanken voor zijn werkzaam-
heden en YVG en in het bijzonder het nieuw te vormen bestuur alle goeds en veel 
sterkte en wijsheid toe te wensen. 
 

Wieger de Jong, secretaris. 
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ACTIVITEITENCOMMISSIE  
activiteitencommissie@yvg.nl    

Jaarverslag Activiteitencommissie 2018-2019 

De YVG-Activiteitencommissie bestond het afgelopen seizoen 1 mei 2018 tot en met 
30 april 2019 uit de leden: Marja Meijers, Wim van Hardeveld en  Anko Wieringa. 
  
De Activiteitencommissie heeft het afgelopen seizoen voor de leden van YVG een aan-
tal activiteiten georganiseerd. Ook heeft zij bij diverse clubevenementen op en om de 
ijsbaan in Kardinge hulp en ondersteuning geboden. 
  
● Traditiegetrouw was de eerste activiteit in het afgelopen seizoen de YVG-loop/-run 

in het Groningse Stadspark. De loop en de run vonden op woensdagavond 20 juni 
2018 plaats, zoals gebruikelijk met start en finish vlakbij de dierenweide in het 
Stadspark. Het weer was de lopers en hulptroepen goed gezind. Voor de loop en de 
run was er een parkoers uitgezet van bijna 2 km door Henk Pater. 

  
●  Op zaterdag 29 september 2018 ook inmiddels traditioneel: de YVG-fietstocht, met 

start en finish Parkeerplaats Kardinge. Bij de YVG-camper. In tegenstelling tot vorig 
jaar nu stralend fietsweer. Keuze uit 3 afstanden, 40 of 60 of 100km. Dus voor elk 
wat wils voor de 40 deelnemers..  

 
●  Dit schaatsseizoen was de Activiteitencommissie aanwezig met de Koek & Zopie bij 

de OYMK (Open YVG Marathon Kampioenschap) en bij het Clubkampioenschap op 
2 maart 2019 voor alle leden. De deelnemers en bezoekers werden bij de Koek & 
Zopie-kraam op warm en koud drinken, koek, veel fruit en wat snoeperijen getrak-
teerd. 

 
● Dit seizoen werden ook weer 2 schaatstoertochten op de 400 meterbaan georgani-

seerd. Tijdens het YVG-uur op de zondagmiddag. Op zondag 30 december 2018 de 
Oudejaarstoertocht en  en de Lentetoertocht op zondag 24 maart 2019 als afsluiting 
van het schaatsseizoen. Met deze tochten geeft de Activiteitencommissie een extra 
accent aan het YVG-uur. En natuurlijk na afloop gezellig langs de baan nakletsen 
met warm drinken en een plak koek. 

  
De Activiteitencommissie kan activiteiten organiseren bij de gratie van YVG vrijwil-
ligers, zoals de parcours uitzetter voor de YVG-loop en fietstocht, de voorrijders, ron-
dentellers en de speaker tijdens de toertochten. En natuurlijk ook de hulp die we spon-
taan krijgen in kraam van de Koek&Zopie, bij het sjouwen van alle dozen, kratten, 
beachflags en tafels. Namens alle YVG’ers hartelijk dank aan u allen! 
  



13 

 

AFDELING SCHAATSEN 
afdeling_schaatsen@yvg.nl 

 

Voorzitter: 
Secretaris: 
Interclub: 
Trainingszaken: 
Trainingscoördinatoren Recreanten: 

Vacant 
Vacant 
Alma Wasser 
Eric Julsing 
Auke Engel  
Luit Broens 

e-mail:  
e-mail:  
e-mail: interclub@yvg.nl 
e-mail:  
e-mail: 
e-mail: 

Jaarverslag Afdeling Schaatsen 2018-2019 

Daar de functies van Voorzitter en Secretaris vacant zijn is het niet gelukt een alge-
meen jaarverslag van de afdeling Schaatsen samen te stellen. 

Jaarverslag Wedstrijdcommissie YVG 2018-2019 

WEDSTRIJDCOMMISSIE 
wedstrijden@yvg.nl  

Als wedstrijdcommissie zijn we dit seizoen begonnen met: Rudy Kok, Geertiena      
Kuizenga-Albada en Suzette Scheltinga. Lopende het seizoen zijn daar Alma Wasser 
en Diana de Esch bij gekomen.  
 

Dit jaar kunnen we weer terugkijken op een aantal goede en mooie wedstrijden. Dit 
seizoen zijn er 8 YVG-wedstrijden verreden waaronder de YVG-clubkampioenschap-
pen en de OYMK. Het aantal deelnemers aan de YVG-wedstrijden zijn niet verder te-
rug gelopen ten opzichte van vorig seizoen, daar zijn we erg blij mee. 
 

Zonder de YVG-juryleden kunnen we geen wedstrijden organiseren. De wedstrijdcom-
missie wil alle vrijwilligers, die zich ingezet hebben om de wedstrijden mogelijk te ma-
ken, heel erg bedanken. De wedstrijdcommissie is enorm blij met deze enthousiaste 
club mensen. Het juryrooster was altijd weer tijdig gevuld en de wedstrijden zijn goed 
verlopen. De wedstrijdcommissie dankt deze mensen voor al hun inzet! 
 

Wij hopen dat zij ook volgend jaar weer beschikbaar zijn. Komend seizoen hopen wij 
nieuwe vrijwilligers te kunnen begroeten. We hebben meer handen op de verschillende 
juryfuncties nodig. Wij zouden het op prijs stellen als ouders van jeugdleden, recreatie-
ve, actieve YVG leden een bijdrage kunnen leveren rondom de wedstrijden.  
 

Dit seizoen hebben we samen gewerkt met de afdeling EHBO Groningen, zij hebben 
voor vele YVG-wedstrijden de EHBO’er geleverd.  
 

De YVG-wedstrijden seizoen 2018-2019 
 

11-11-2018 
 

De Open YVG Marathon Kampioenschappen (OYMK). Weer een mooi spektakel waar 
ruimte is voor recreant en wedstrijdrijder om mee te doen. In totaal ongeveer 90 deel-
nemers, verdeeld over 4 groepen. Groep D recreanten 45-50 seconden met voorrijders 
met 20 deelnemers. Groep C recreanten 40-45 seconden met voorrijders met onge-



14 

 

veer 10 rijders. Groep B circa 45 personen groep 2+3 OHB (Oosterhaven Bokaal) en 
snelle recreanten. Groep A ongeveer 15 personen groep 1 OHB.  
Leuke wedstrijden waarbij het lastig is om het eenieder naar zijn/haar zin te maken. Nu 
juist weer minder deelname vanuit groep 1 en meer uit groep 2 OHB. De recreanten 
waardeerden de prijsuitreiking. Als beste YVG-man op deze OYMK wordt Peter      
Langeland gehuldigd met de “Hein van Boven wisselbokaal”. De beste YVG-vrouw 
wordt Nadine Groeneveld. Zij wordt de winnares van de “Jan Lammerts wisselbokaal”. 
Vraag is wel hoe wij nog meer YVG leden enthousiast kunnen krijgen om een keer 
mee te doen. Het was dit keer zelfs op het YVG uur. 
 

1-12-2018 
 

De YVG-interclub voor pupillen D t/m A. Het wordt steeds lastiger om clubs met vol-
doende pupillen te vinden die mee willen doen. Dit keer toch weer 8 teams die zich 
waagden aan een spannende strijd. In totaal werden er 88 PR’s gereden tijdens deze 
wedstrijd. De organisatie werd door de voorzitter in zijn speech genoemd. Zonder hen 
geen wedstrijden.  
 

15-12-2018 
 

Een koude wedstrijd voor junioren B en ouder. Ook opengesteld voor recreanten vanaf 
15 jaar. Daarnaast de jaarlijkse gezamenlijke wedstrijd met de Stayer. Uiteindelijk 39 
deelnemers aan de start. We hadden de mogelijkheid voor veel meer deelnemers maar 
dit is helaas niet gelukt. We hopen komend seizoen ook meer recreanten te mogen 
begroeten bij de wedstrijden. 
 

12-1-2019 
 

Een supersprintkampioenschap voor pupillen en junioren C. In totaal deden er 48 en-
thousiaste deelnemers mee aan deze wedstrijd. Het geheel resulteerde in maar liefst 
60 PR’s. Ee mooie score. Na alle ritten was er een prijsuitreiking met mooie medailles. 
Veel positieve reacties ontvangen van rijders en ouders. 
 

26-1-2019 
 

De jaarlijkse interclub voor junioren-masters. Maar liefst 30 verenigingen zijn aange-
schreven en slechts 6 deden er mee aan deze wedstrijd. Het ploegenklassement lever-
de een spannende strijd op die uiteindelijk is gewonnen door YVG. Tijdens deze wed-
strijd toch weer 20 PR’s. Voor komend jaar moeten we gaan bekijken of wij een derge-
lijke wedstrijd nog wel moeten organiseren. Vooral de deelname van de senioren viel 
tegen. Veel plekken werden daar ingenomen door junioren. 
 

2-3-2019 
 

Onze jaarlijkse clubkampioenschappen waren weer een succes. De pupillen-junioren C 
wedstrijd trok 55 deelnemers. Zij waren goed voor 43 PR’s. Mooie resultaten. De Acti-
viteitencommissie had weer alles uit de kast getrokken om de deelnemers met drinken 
en een gezonde versnapering bij te staan. De special voor de kinderen was weer de 
traditionele ouder-kind race. Hierin waren 16 mooie races te zien die toch ook weer 
resulteerden tot 8 PR’s. Goed gedaan. De avondwedstrijd voor junioren B t/m masters 
en recreanten was goed voor 40 deelnemers. Ook hier mooie races en 14 PR’s. Als 
special een teamsprint. Al met al weer een mooie afsluiting van de clubkampioen-
schappen. 
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16-3-2019 
 
 

Een recordwedstrijd voor alle leden met afstanden t/m 5000 meter. De vooruitzichten 
leken goed maar bleken in de praktijk erg tegen te vallen. De storm die buiten raasde 
zorgde voor een verkeerde dwarrel van de wind waardoor er op de rechte einden te-
genwind was. 65 ritten over de diverse afstanden brachten een boeiend geheel. On-
danks de wind toch nog 14 PR’s. 
 
Interclubs vanuit andere verenigingen 
 

Het afgelopen seizoen heeft YVG verschillende uitnodigingen ontvangen voor inter-
clubs van andere schaatsverenigingen. De uitnodigingen komen uit het hele land van 
Amsterdam tot Eindhoven. Het wordt steeds lastiger om voldoende rijders te vinden 
binnen YVG om aan een interclub in het land mee te doen. Dit geldt met name voor 
interclubs (zowel voor pupillen als voor junioren) op banen in Enschede en Deventer.  
Voor een aantal interclubs is het gelukkig wel gelukt een mooi YVG-team op de been 
te krijgen. Zo heeft YVG meegedaan aan de interclub van Schaatsvereniging de 
Scheuvelloper uit Assen op Kardinge. Een wedstrijd voor pupillen C tot en met junioren 
C. Ook het Kerstprinttoernooi, traditioneel verreden 2

e
 Kerstdag, was een succes. Voor 

het pupillentoernooi van HIJC op de IJsbaan Twente was gelukkig ook genoeg belang-
stelling zodat YVG zich daar kon laten zien. 
Bij een aantal interclubs was Aukje de Haan de begeleidende coach. Van haar hand 
zijn de stukjes die te vinden zijn op de YVG-website.  
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AFDELING INLINE-SKATEN 
afdeling_inline-skaten@yvg.nl 

 

 

Jaarverslag Inline-skaten seizoen 2019 

Dit jaar bestond het bestuur uit Ellis Been, Amanda Been, Paulien Groeneveld, Suzan-
ne Groeneveld en Erika Tamminga. 
  
Trainingen 
 
Ook dit jaar hebben we meegedaan met de Sporthopper. Hier hebben, verdeeld over 
de beide trainingsdagen (maandag en donderdag avond), twaalf kinderen aan meege-
daan. Vijf weken lang hebben ze voor een bescheiden bedrag kennis kunnen maken 
met onze leuke sport en vereniging. Dit jaar kwam er ook een aantal kinderen nadat ze 
in de winter voor het eerst bij YVG hadden geschaatst. Ook kregen we weer wat nieu-
we volwassen leden. 
Aan het begin van het seizoen hadden we op het eerste uur vijf mooi gevulde groepen 
op de baan staan. In de loop van het seizoen vielen er helaas nogal wat kinderen af, 
omdat ze voor de Jeugdbaanploeg of de selectie voor het schaatsen gevraagd werden. 
Erg jammer dat de clubtraining niet beter in de selectietrainingen ingepast kan worden. 
Onbekendheid met onze sport bij de selectietrainers lijkt hier de doorslag te geven. 
Jammer, als je ziet hoe de toppers (onze eigen Chris Huizinga, de Mulder-broers, Bart 
Swings) beide sporten toch prima met elkaar kunnen combineren. 
Het tweede uur blijft een zorgenkindje. We hopen voor volgend jaar op wat meer snel-
lere rijders.  
Na de bouwvakvakantie ging Kaakheem op de schop en is er op het laatst besloten uit 
te wijken naar het bedrijventerrein van Westpoort. Omdat de website waarmee de 
nieuwsbrieven verstuurd worden ook op de schop lag, kon dit helaas niet goed genoeg 
gecommuniceerd worden met de leden. 
 
Wedstrijden 
 
Dit jaar was er maar een heel klein groepje wedstrijdrijders. Slechts enkelingen deden 
aan een paar wedstrijden van de regionale Van Lingen Competitie mee. 
Op landelijk niveau deden er slechts twee rijdsters en drie rijders (via RTC, Gewest 
Fryslan en Jumbo/Visma, dat dan wel) mee aan het NK Baan en Weg. Een historisch 
dieptepunt?  
Bij het NK Marathon deden dit jaar één rijdster en vijf rijders mee. Die zorgden dan wel 
mooi voor vier medailles! Voor Robert Post dit keer een zilveren medaille, Remo Slote-
graaf ging voor de tweede keer zelfs met het goud naar huis. Bij dit kampioenschap 
deden ook onze masters mee. Albert Bakker prolongeerde alwéér zijn titel, hij werd 
wéér eerste in zijn categorie en Jacob Drenth stond dit keer netjes aan de andere kant 
naast hem om nu de bronzen medaille op te halen. Kortom, we kunnen nog steeds reu-
ze trots zijn op onze masters die we iedere week weer hun rondjes zien rijden op onze 
baan in Ten Boer.  
Tijdens het reguliere trainingsuur hebben we dit jaar maar één clubwedstrijd kunnen 
organiseren, dit vooral vanwege het weer en omdat we aan het eind geen echte baan 
meer hadden om dit te doen. 
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Nieuwe baan in Ten Boer 
 
Zoals gezegd ging na de bouwvak de baan in Ten Boer op de schop. Dit alles om al-
vast een nieuwe baan aan te kunnen leggen voor de winter. Gelukkig zijn we regelma-
tig betrokken bij de overleggen met de gemeente, zodat we ook wat invloed hebben 
gehad op hoe de baan er nu uit komt te zien. De baan is een stuk korter geworden, 
maar er is wel een rechthoekig stuk in de 200 meterbaan neergelegd waar op verschil-
lende manieren gebruik van kan worden gemaakt. Hier zijn we erg blij mee. De school 
zal nu gebouwd gaan worden  en hopelijk kunnen we volgend jaar gewoon weer rijden 
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AFDELING COMMUNICATIE 

afdeling_communicatie@yvg.nl 
 

De Afdeling Communicatie van YVG heeft tot taak de communicatie tussen bestuur, 
afdelingen en leden te ondersteunen. En waar nodig extern contacten te leggen en 
onderhouden t.b.v. onze vereniging 
De Afdeling Communicatie realiseert deze taak via het clubblad de Coach en via de 
digitale snelweg (website, nieuwsbrieven, facebook, twitter, enz.). Om die reden zijn er 
3 functiegroepen actief: Redactie Coach, YVG digitaal en YVG Persclub. 
Het afgelopen seizoen 2018-2019 heeft een lid van de afdeling Communicatie 3 maand 
zitting gehad in het Algemeen bestuur (AB). 
 
De Coach 
  

Clubblad de Coach is het afgelopen seizoen tweemaal verschenen, in oktober 2018 en 
april 2019. De redactie bestaat uit 4 vaste leden: Hannie Poletiek, Bennie Kluiter, Wim 
van Hardeveld en Margot Brettschneider. Het is de bedoeling dat alle YVG-afdelingen 
en commissies bijdragen leveren aan het clubblad.  
Het clubblad is een full-color uitgave op A4 formaat. De Coach wordt per post verzon-
den en is op de website te lezen. Het clubblad wordt gedrukt door Multa Bedrijven te 
Assen en wordt financieel ondersteund door enkele  adverteerders. 
 
YVG-digitaal 
  

YVG-digitaal bestaat uit 4 leden, t.w.: Lottie Gort, Manuel Leito, Frans Siero en Wim 
van Hardeveld. Zij ondersteunen de afdelingen en commissies die informatie op de 
website willen plaatsen. En onderhouden de YVG-website. 
De nieuwe versie van de website (www.yvg.nl) is inmiddels operationeel en met speci-
ale dank aan Manuel Leito beter geschikt gemaakt voor gebruik op smartphone en ta-
blet. Bovendien ondersteunt YVG-digitaal actief de overgang van Clubwebware naar 
AllUnited (ledenadministratie en boekhoud programma). 
 

Het afgelopen seizoen zijn regelmatig YVG-nieuwsbrieven via e-mail verzonden aan de 
leden van YVG. Van zowel YVG-digitaal als de verschillende afdelingen verschenen 
zowel algemene als specifieke nieuwsbrieven.  
Op het inschrijfformulier kunnen nieuwe leden aangeven of ze de YVG-nieuwsbrief 
willen ontvangen.  
 
YVG-persclub  
  

De YVG-persclub brengt zoveel mogelijk activiteiten van onze vereniging onder de 
aandacht van leden als van een breed publiek, via de website, nieuwsbrief of ons club-
blad. Maar zij doet dit ook door de Pers, zoals DvhN, RTV Noord en OOG TV zelf ac-
tief te benaderen. 
De Persclub bestaat uit: Hannie Poletiek, Bennie Kluiter, Margot Brettschneider en 
Wim van Hardeveld. 

Jaarverslag afd. Communicatie 2018-2019 
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