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UITNODIGING ALV 2020
Het YVG-bestuur nodigt alle YVG-leden uit om de
Algemene Ledenvergadering bij te wonen op

dinsdag 21 september 2021
in het Sportcentrum Kardinge, te Groningen

!

Voorafgaand aan de vergadering van 19.30 tot 20.00 uur de behandeling van
het financieel jaarverslag 2020-2021 en de begroting 2021-2022 in detail.

De ALV vergadering start om 20.15 uur. Vooraf koffie

AGENDA
1. Opening
2. Uitreiking Klaas de Wit bokaal
Uitreiking YVG-schildjes vanwege 1e plaats NK, EK of WK
3. Vaststelling en goedkeuring notulen ALV d.d. 22 september 2020 (zie pagina 4 ev)
4. Ingekomen stukken en mededelingen
5. Jaarverslagen (zie elders in deze uitnodiging) van:
• Algemeen bestuur (pag. 12)
• Activiteitencommissie (pag. 13)
• Ledenadministratie (pag. 14)
• Afdeling Schaatsen (pag. 15)
• Wedstrijdcommissie (pag. 17
• Afdeling Communicatie (pag. 17)
6. Behandeling (globaal) van het financieel jaarverslag 2019-2020 en van de begroting 2020-2021, alsmede goedkeuring door de ALV.
Voorstel contributie aanpassing
7. Verslag Kascommissie
De huidige kascommissie bestaat uit:
Jos Beukeboom (2e termijn / 2e jaar), Rob Bakels (2e jaar / 1e termijn)
Frans Kroeze (1e termijn / 1e jaar).
8. Verkiezing Kascommissie
Leden van de kascommissie worden gekozen voor een termijn van 2 jaar en treden volgens een rooster af. Zij zijn aansluitend slechts 1 maal herkiesbaar voor
een termijn van 2 jaar. De kas-commissieleden mogen geen deel uitmaken van het
DB/AB bestuur noch van binnen de vereniging bestaande commissies.
Dit betekent dat:
De heer Jos Beukeboom aftreedt en niet herkiesbaar is.
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De heer Rob Bakels aftreedt voor zijn 1e termijn van 2 jaar. Hij is herkiesbaar voor
een 2e termijn.
De heer Frans Kroeze, op verzoek van het DB, is toegetreden tot de Kascommissie. Er wordt aan de ALV toestemming gevraagd voor zijn 1e termijn.
9. Bestuursverkiezing
Aftredend volgens schema:
• Secretaris Diana de Esch

niet Herkiesbaar

● Afd. Communicatie Wim van Hardeveld (a.i.)
Tot aanvang van de ALV kunnen, ondersteund door tenminste 10 leden, kandidaten worden gesteld voor de 3 functies, t.w.:
1. DB-lid secretaris
2. AB-lid voor de afd. Schaatsen
3. AB-lid voor de afd. Communicatie .
Op dit moment heeft het bestuur nog geen kandidaten gevonden, daar wordt aan
gewerkt en we vragen de vergadering om gevonden kandidaten als interim te kunnen benoemen.
Enne Feenstra vervult op ad interim basis de functie van AB lid voor de Afd.
Schaatsen.
Wim van Hardeveld vervult op ad interim basis de functie van AB lid voor de Afd.
Communicatie.
10. W.v.t.t.k. / Rondvraag
11. Sluiting van het officiële gedeelte van de ALV
Vanaf 21.30 uur: Hapje , drankje en bijpraten

Concept Notulen Algemene Ledenvergadering
van IJsvereniging Groningen (YVG),
gehouden op 22 september in het Sportcentrum Kardinge te Groningen

Aanwezige bestuursleden: Enne Feenstra (voorzitter), Diana de Esch (secretaris),
Wim van Hardeveld (penningmeester (a.i)), alsmede 22 leden.
1. Opening
De voorzitter Enne Feenstra opent de vergadering om 20.15 uur.
2. Vaststelling notulen ALV 15-10-2019

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.
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3. Uitreiking YVG-schildjes vanwege 1e plaats NK, EK, WK.

-

-

-

Kaska Rogulska ontvangt drie schildjes voor:
1e plaats WK Masters Allround 2020. Masters D50, Schaatsen.
1e plaats NK Masters Allround 2020. Masters D50, Schaatsen.
1e plaats NK Masters Afstanden 2020. Masters D50, 500m, 1000m, 1500m, en
3000m, Schaatsen.
Arjan Elferink ontvangt twee schildjes voor:
1e plaats WK Masters Allround 2020. Masters M45, Schaatsen.
1e plaats Winter World Masters Games 2020, Masters M45, 1500m en 300 m,
Schaatsen.
Marcel Bosker ontvangt twee schildje voor:
1e plaats WK en EK Afstanden 2020, Teampursuit, Schaatsen.
1e plaats WK Afstanden 2021, Teampursuit, Schaatsen.

4. Ingekomen stukken en mededelingen
Ingekomen stukken: geen.
Mededelingen: Coronamaatregelen rondom baankaarten en toegang tot Kardinge.
Uitgangspunt is dat te achterhalen moet zijn wie er wanneer op het ijs stond.
Baankaarthouders moeten via de KNSB-site een streepjescodes aanmaken en die
bij iedere toegang tonen.
Voor de recreanten moeten we -YVG- dat zelf doen. Nadere uitwerking volgt maar
het zal erop neerkomen dat we er voor elk trainingsmoment van uitgaan dat iedereen op het ijs is en aan de trainers vragen bij te houden of dit ook daadwerkelijk zo
is. Voor veel trainers is dat al ‘business as usual”. Wel moeten we extra alert zijn op
gastrijders.
Vooralsnog gaan we op 10 oktober met deze maatregelen van start.
Vraag: hoe gaat dat bij het YVG-uur.
Antwoord: Voor het YVG-uur komt er waarschijnlijk een intekenlijst.
Vraag: komen er ook gedragsaanwijzingen?
Antwoord: Nee. Op het ijs ben je in sportsetting en gelden geen afstandsregels.
Er gaat gekeken worden of we een rooster kunnen maken wat betreft de aanwezigheid op het YVG-uur.
Vraag: In de brief van het Gewest staat iets over een gezondheidsverklaring. Wat
houdt dat in?
Antwoord: Het is een verklaring omtrent je gezondheid die je zelf invult; geen doktersverklaring of iets dergelijks.
5. Jaarverslagen
• Algemeen bestuur
Vraag Bart MuntjeWerf: Is AV-sport de enige sponsor waar een overeenkomst
mee is?
Antwoord: we hàdden 1 betalende sponsor; dat was inderdaad AV-sport. Dat
was een 3-jarig contract en is inmiddels afgelopen. We moeten nog beslissen of
we op deze manier verder willen met AV-sport, want je krijgt € 1.000,00 , maar
daar zit ook een soort gedwongen winstnering aan en YVG moeten even goed
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kijken of dat altijd even gunstig is. Ab Veen zal in ieder geval voor dit jaar wel
nog de kleding verzorgen.

Opmerking Bart: het zou mooi zijn als een team binnen de vereniging zich met
de sponsoring zou willen bezighouden.
Dit wordt onderschreven.
Extra toelichting van de voorzitter: Het DB is met 5 mensen begonnen en nog
met 3 mensen over. Het gehele bestuur is geslonken van 7 naar 4 personen. Dat
is voor dit bestuur een te krappe bezetting. We bezetten allemaal op zijn minst
dubbele functies en dat is op termijn geen haalbare kaart.
Vraag Frans Siero: Waarom is er geen ‘natuurlijke instroom’ meer vanuit de
commissies?
Antwoord: Er is in de commissies zelf weinig tot geen instroom meer.
Plan voor dit jaar is om mensen fysiek te benaderen voor gerichte klussen.
• Ledenadministratie
Ledenadministrateur Menco van der Berg laat zich verontschuldigen vanwege
verplichtingen elders.
Enne Feenstra heeft de cijfers van Menco in een Excel verwerkt en omgewerkt
tot een grafisch model. Hieruit wordt duidelijk dat bij ons het aantal jeugdleden
(wedstrijdschaatsers) terugloopt. Bij de senioren lijken de aantallen stabiel te
blijven - in tegenstelling tot wat er op gewestelijk niveau aan de hand is. Verder
is opmerkelijk dat het aantal recreanten nu wel heel hard terugloopt.
Er is ook een diagram voor de leeftijdsverdeling. Het meest opvallende wat daaruit blijkt is dat ‘we ouder worden’ - dat zien we ook in de rest van de maatschappij.
Zorgwekkend: in jeugd tot 23 jaar zijn we t.o.v. 125 achteruitgegaan, t.o.v. 2016.
In de categorie 23-40 jaar zijn we in die periode 130 achteruitgegaan. In de oudste groep zijn er 80 mensen bij te komen.
T.o.v andere verenigingen lijken bijvoorbeeld Eemsmond en Scharlakenhof het
althans voor de jeugd beter te doen.
Wat we er ook uit kunnen halen is, dat die oudere groep juist een doelgroep is
waar je specifieke dingen voor gaat organiseren.
Vraag Albert Bakker: waar komen nou echt nieuwe mensen bij. Die groei bij de
65+ kan gewoon het ouder worden van bestaande leden zijn. Maar waar zit de
aanwas?
Antwoord: toch in de jongere groep
Extra toelichting: we hebben ‘opzeggers’ gevraagd naar de reden van het opzeggen. Dan blijkt het vnl. te maken te hebben met blessures of ‘niet meer schaatsen’; bij jeugdige leden gaat het vaak om keuze voor een andere sport.
Opmerking uit de zaal: die 65+ ers kunnen voor de vereniging een interessante
groep zijn; ze zitten vaak wat ruimer zowel in tijd als in geld.
Antwoord: inderdaad de bedoeling om dit als doelgroep te zien.
Margot Brettschneider: het kan interessant zijn om mensen van de Hanzehogeschool gericht onderzoek te laten doen naar doelgroepenbeleid.
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• Activiteitencommissie
We hebben, ivm vroegtijdig afbreken van het seizoen een aantal dingen niet
kunnen doen. Punt voor volgend jaar is de te krappe bezetting (2 mensen). Er is
behoefte aan nieuw bloed en nieuwe ideeën. Toertochten zijn hoe dan ook een
groot succes.
Vraag Frans Siero: het zou voor vrijwilligers aantrekkelijk moeten zijn actief te
worden bij de vereniging. Bijvoorbeeld door bij aanmeldingsformulier de mensen
aan te laten geven op welk gebied ze actief zouden willen worden.
Antwoord Wim van Hardeveld: het verplichtend karakter, zeker als kennismaking
en via een formulier kan ook een averechts effect hebben.
Reactie uit de zaal: eens met Frans dat mensen ook iets terug moeten doen
voor de vereniging, maar nieuwe leden ontzien hierin. Pas nadat ze een aantal
jaren lid zijn.
Wim en Enne: we zijn voor ‘binnenkomers’ best een gesloten vereniging; dat is
wel een aandachtspunt.
• Afdeling Schaatsen
Opmerking Albert Bakker: marathonschaatsen mist.
Reactie: inderdaad niet helemaal duidelijk welke plek het marathonschaatsen
heeft binnen de vereniging.
Albert: graag meer gelezen over de prestaties.
Reactie: Aandachtspunt voor volgend jaar.
Albert: geldt ook voor shorttrack
Reactie: shorttrack hoort natuurlijk niet bij YVG, maar het is zeker waar dat meer
organisatorische samenwerking tussen lange baan, shorttrack en ook marathon
voor de rijders alleen maar goed kan zijn.
Voor de wedstrijdcommissie, Suzette Scheltinga: algemeen zien we ook hier een
daling, al geldt dit niet voor alle wedstrijden even sterk en bij de jongere jeugd
een stuk minder dan bij de senioren en masters.
Extra toelichting Diana de Esch: we kijken momenteel of het schaatsen voor de
jeugd moet blijven zoals het is; met name daar waar het gaat om de ‘kloof’ tussen wedstrijdrijders en recreanten; hoe kun je die doorstroom verbeteren? Iets
vergelijkbaars geldt voor wat net al genoemd is: verhouding shorttrack, LB, marathon. Verder kijken we naar de wenselijkheid/mogelijkheid van nieuwe wedstrijdvormen: haalbaar binnen de trainingen? binnen het Gewest? Verder zouden
we graag vanaf dit seizoen het opleidingsniveau van onze trainers verhogen.
Albert: vanuit de TC marathon is aan het Gewest met klem gevraagd de jeugdmarathons op de zaterdagmiddag te laten plaatsvinden. Het Gewest staat daar
in principe achter. Het gaat dan om een half uur ijs na de jeugdwedstrijden; alleen voor pupillen, de C-junioren gaan mee aan de Oosterhavenbokaal. Een
mooie aanvulling op de wedstrijden.
• Afdeling Communicatie.
Vraag uit de zaal: is het nog van deze tijd om 2x per jaar een clubblad uit te geven; ook omdat het relatief duur is.
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Wim van Hardeveld: er zijn er meer die er zo over denken. We gaan in ieder
geval terug naar 1 per jaar, die aan het begin van het seizoen wordt uitgedeeld
(per post versturen is duurder dan het drukken).
Frans Siero: is het een idee om te polsen bij mensen of er iemand bezwaar
heeft tegen het vervangen van de gedrukte versie door een elektronische versie,
inclusief links naar de site e.d.
Wim: daar zitten wel wat haken en ogen aan. We blijken bijvoorbeeld niet van
iedereen het goede emailadres te hebben.
Enne: jeugd vindt email eigenlijk ouderwets en wil bijvoorbeeld Instagram. Daar
zijn we - samen met een jeugdig iemand - ook mee bezig. Ook hier zijn wel
mensen nodig.
Wim: Instagram namens de vereniging, kan wel een enorm probleem AVGprobleem opleveren.

Reactie uit de zaal: heeft de KNSB hier geen protocollen voor.
Wim: valt tegen wat de KNSB hierin voor verenigingen kan betekenen.
• Jeugdcommissie
Jeugdcommissie heeft afgelopen seizoen 2x vervangende trainingen (klimmuur
en zwemmen) verzorgd tijdens uitgevallen KNSB-uren. Verder is er ook weer
een YVG-kamp voor de jeugd geweest.
• Afdeling Inlineskaten
Van de afdeling Inlineskaten is geen jaarverslag ontvangen.

Voorzitter Ellis Been heeft zich voor deze vergadering moeten excuseren omdat
zij moest werken (gezondheidszorg).
De jaarverslagen worden door de vergadering aanvaard en de samenstellers worden bedankt voor de verslagen
6. Behandeling (globaal) van het financieel jaarverslag 2019-2020 en van de begroting 2020-2021
• Financieel verslag:
Verkorte versie van wat voorafgaand aan deze ALV is besproken.

Jaarrekening: Algemeen bestuur en Communicatie:
Inkomsten € 20.000,00 grootste deel uit contributie.
Uitgaven: € 24.000,00 waarvan € 6.000,00 kosten YVG-uur (die zijn niet gratis;
we hebben alleen het recht om het te doen, mits er niets anders gepland is;
maar het heeft niets te maken met ons vertrek uit het Stadspark en ook niets
met de verkoop van de grond aan de Gemeente. De afspraak met de Gemeente
gaat alleen om een aantal wedstrijduren die wij gratis krijgen; met eigenlijk nog
de beperking dat die alleen voor de jeugd zijn.
Afdeling schaatsen: inkomsten o.a. uit Jeugdsubsidie; Uitgaven m.n. naar trainingsgelden.

Algemeen: overgang naar All-United-software; die heeft ook koppeling met de
bond.
8

De baankaartinkomsten kwamen te laag uit. Het blijkt dat vanuit dit nieuwe systeem facturen verstuurd waren met de oude, lagere, baankaarttarieven. Dit verlies hebben we genomen.
Afdeling skeeleren: aantal leden loopt terug. Kosten blijven wel doorlopen.
Resultaat: tekort teruggebracht van € 7.000,00 naar iets over de € 5.000,00
• Begroting 2020-2021, voorstel contributie aanpassing
Begroting: Zowel uitgaven als inkomsten lopen terug. Regelgeving voor subsidieaanvragen wordt veranderd. Er moet dus een nieuwe brief komen en afwachten of op grond daarvan subsidie wordt toegekend. Vandaar dat deze € 3.500,00
nog niet zijn meegenomen voor de begroting van komend jaar.
Komen uit op een tekort van € 5150,00. Dat zit vnl in het teruglopend aantal leden.
Rode cijfers zwart maken komt neer op 100 nieuwe leden werven…
… Of snijden. Het YVG-uur ligt dan het meest voor de hand. Het is een groot
goed binnen de vereniging, maar met te weinig leden niet meer te betalen.
(8.000 op de begroting van de algemene bestuurskosten. Dat kan met 800 leden, maar met 600 wordt dat lastig).
Voorstel: verhogen van de basiscontributie met 5 euro, vanaf volgend seizoen.
Dus vanaf volgend verenigingsjaar een contributie van € 30,00.
Vraag: hoe structureel is deze oplossing? Vorig jaar is er ook een verhoging geweest.
Het is niet de bedoeling om jaarlijks met de contributie omhoog te gaan. Wel om
tijdig bij te sturen als vaste kosten (bijvoorbeeld ijshuur) omhoog gaan. Als het
ledenaantal verder omlaag gaat, zullen we op een andere manier bij moeten sturen dan via contributieverhogen.
Albert Bakker: bijdrage vragen voor schaatsen op het YVG-uur.
Reactie: het is inderdaad de vraag of het YVG-uur in zijn huidige vorm zo kan
blijven bestaan.
Margot Brettschneider: is het mogelijk om meer te combineren met de wedstrijduren? en/of meer deelnemers te krijgen voor de wedstrijden?
Bart Muntjewerf: Is het niet een idee om trainers aan te spreken om binnen hun
eigen groep mensen te activeren.
Voorstel voor contributieverhoging wordt met algemene stemmen aangenomen.
7. Verslag Kascommissie
Décharge voor de penningmeester:
Naar aanleiding van een aantal vraagtekens die we hadden na goedkeuring van
voorgaande jaarverslagen door de accountant, hebben we er dit jaar voor gekozen
om geen accountant te vragen. Maar er is nog geen kascommissie. Die moet nog
worden samen gesteld. Dat betekent dat de penningmeester op dit moment nog
geen decharge vraagt van de vergadering. De leden zullen op de hoogte worden
gehouden van wie er in de Kascommissie zitten en wat de bevindingen van de kascommissie zijn.
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8. Bestuursverkiezingen
Volgens schema van aftreden moet de Penningmeester en de voorzitter van de
Afd. Inlineskaten Aftreden.
De Penningmeester (a.i.) Wim van Hardeveld werd door de ALV gekozen als Penningmeester van YVG.
De zittende voorzitter van de Afd. Inlineskaten Ellis Been werd eveneens door de
ALV herkozen.
9. W.v.t.t.k. / Rondvraag
• Visie YVG
Visiecommissie bestaande uit Bart Muntjewerf, Andrea Winter en Enne Feenstra
heeft een verslag uitgebracht en voorgelegd aan trainers, gericht op het vergroten van het schaatsplezier.
Jeugdbeleid: aantrekkelijk zomerprogramma, meer betrekken bij activiteiten,
gerichte aandacht voor ieders mogelijkheden en wensen, opleidingsplan jeugdschaatsen (intensiever gebruiken), nieuwe wedstrijdvormen vnl ook teamonderdelen.
Trainers faciliteren en opleiden (tenminste SL-2); focus op doelgroepen (wat
willen schaatsers die bij ons komen eigenlijk)
Samenwerken: bijvoorbeeld met shorttrack.
Communicatie: differentiëren b.v voor de verschillende doelgroepen / leeftijdscategorieën.
Iedereen kan en mag meedoen: schaatsen is een dure sport; kunnen we dat
toegankelijker maken, eerst al eens via de schaatskleding, bijvoorbeeld. Kan het
geld dat YVG op de bank heeft staan voor zoiets gebruikt worden?
Bart Muntjewerf: is er wel eens nagegaan of financiën een remmende factor is
voor het schaatsen?
Reactie: nee, en ook op gewestelijk niveau is er eigenlijk geen zicht op de redenen waarom mensen wel of niet gaan schaatsen. Wel is duidelijk dat we een
extreem witte vereniging zijn; dus we vertegenwoordigen blijkbaar wel een heel
beperkt publiek. Het zou - maar misschien ook gewestbreed - interessant zijn
om bijvoorbeeld de Hogeschool te vragen hier onderzoek naar te doen.
Paulien Groeneveld: bij de sporthoppers lijken de hoge kosten wel degelijk een
grote remmende factor te zijn om door te gaan met schaatsen.
Kunnen we Stichting Leergeld benaderen of er aanvragen binnenkomen voor de
schaatssport en of zij deze in behandeling nemen of dat ook bij hun het schaatsen te duur wordt gevonden?
Peter Kluin: Kunnen we mensen aantrekken via de zomertrainingen? Mensen
willen over het algemeen toch een compleet aanbod. Enne antwoordt bevestigend.
Vraag aan de leden: wat willen we met deze visie en hoe?
Reactie uit de zaal: de visie is nog wat abstract een zou uitgewerkt moeten worden om mensen er actief in te betrekken.
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• Bestuursstructuur
Huidige structuur lijkt niet erg toekomstbestendig. Als bestuur kijken we naar
nieuwe mogelijkheden en staan erg open voor suggesties hieromtrent.
• Zomertrainingen
Afgelopen zomer zijn er behalve de gebruikelijke trainingen ook een nieuw soort
trainingen geweest; met een beperkte groepsgrootte, verzorgd door Margot Boer
en waar door de deelnemers extra voor betaald is geworden. Een aantal mensen
heeft daar enthousiast gebruik van gemaakt, maar er is ook kritiek op geweest
op de tweedeling die dit in de hand kan werken. Wat vindt de ALV hiervan?
Deze trainingsvorm voldoet enerzijds duidelijk aan een bestaande vraag, maar
werkt ook tweedeling in de hand. Margot geeft de trainingen niet binnen YVGverband, maar degenen die bij haar trainen doen dat wel in plaats van de trainingen die zij bij YVG deden.
Je moet het als YVG op geen enkele manier promoten, maar het ook niet tegenhouden.
Samenvattend: we moeten het vanuit YVG niet doen, maar ervoor zorgen dat we
kwalitatief goede trainingen aanbieden en wat anderen dan doen, moeten ze zelf
weten.
• Rondvraag
Paulien Groeneveld: bij de voorlichtingsbijeenkomst voor ouders, mensen stimuleren om aan wedstrijden deel te nemen.
Albert Bakker:
- Voorstel: Buffelavond organiseren voor recreanten; dat lijkt op andere plekken erg goed te werken.
- Zorgen over het inline-skaten. Bij de jeugd slechts 20 kinderen op de baan,
bij volwassenen maar 3.
Margot Brettschneider: in de visie te weinig aandacht voor het bestuurlijke aspect. Hoe bestuur je een vereniging die vernieuwend wil zijn?
Zaal: Hoe staat het met de verbouwing van Kardinge?
Reactie: vooralsnog nog geen duidelijkheid.
10. Sluiting van het officiële gedeelte van de ALV
Voorzitter sluit af met een dankwoord voor Menco van der Berg, die jarenlang de
ledenadministratie heeft gedaan en nu heeft aangekondigd dat dit zijn laatste jaar
wordt.

De ALV was integraal te volgen via een YouTube kanaal.
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Uit het algemeen bestuur

bestuur@yvg.nl



Jaarverslag van de voorzitter 2020-2021
Het Algemeen bestuur (AB) van YVG bestond dit verenigingsjaar uit; Enne
Feenstra (voorzitter), Diana de Esch (secretaris), Wim van Hardeveld
(Penningmeester) en Ellis Been (inlineskaten).
Het Dagelijks bestuur (DB) is maandelijks bij elkaar gekomen, het algemeen
bestuur (AB) tweemaandelijks.

De dynamiek van de corona-epidemie heeft voor veel bestuurswerk gezorgd.
Binnen de beperkende maatregelen die ons opgelegd werden hebben we geprobeerd om maximaal de ruimte te benutten voor trainingen en vrij schaatsen.
Vanuit het lokaal sportakkoord heeft het bestuur van YVG een aanvraag gedaan tot verenigingsondersteuning. De wankele bestuursstructuur, het teruglopend ledenaantal en het grote aantal vacatures binnen de vereniging zijn daarvoor aanleiding. In december heeft er met enkele leden een intake plaatsgevonden. Daarna heeft het een tijd geduurd voordat er groen licht kwam maar in
mei is de intake gevolgd door een verenigingsanalyse. YVG wordt hierbij ondersteund door Erwin Bloeming van het Huis van de Sport. Dit seizoen zal het
ondersteuningsproces verder vorm en inhoud krijgen.
Inbreng YVG in Gewest Groningen
YVG is lid van de KNSB en daarmee ook van het Gewest Groningen/Drenthe
van de KNSB. Het Gewest heeft een eigen bestuur. De leden bestaan uit de
schaatsverenigingen van Groningen en Drenthe. Het Gewest organiseert het
trainings- en wedstrijdijs voor de baankaarthouders en ondersteunt de schaatssport in de provincies in het algemeen. Het bestuur van YVG heeft een kritische inbreng gehad in het nieuwe vijfjarenplan van het Gewest. Daarnaast zijn
op initiatief van YVG zowel acties ondernomen om tot vernieuwing van de langebaanwedstrijden te komen als om het systeem van baankaarten te hervormen. Naar verwachting zullen de resultaten daarvan komend seizoen tastbaar
worden.
Ontwikkeling YVG
Vanwege het ontbreken van trainingen en wedstrijden is er over deze ontwikkeling weinig te zeggen. De organisatie van het YVG-uur werd door veel vrijwilligers ondersteund. Dat was een mooie opsteker en geeft aan dat leden bereid
zijn om concrete taken op zich te nemen!
De dalende trend in het ledenaantal is helaas niet gestopt. De gemiddelde leeftijd
van YVG neemt nog steeds toe. Zorgelijk is dat het aantal jeugdleden nog steeds
afneemt. Deze trend moet omgebogen worden wil YVG in de huidige vorm blijven
bestaan.
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Met Shorttrack Groningen (STG) zijn gesprekken geweest over een meer intensieve samenwerking. In de zomertraining van de jeugd is hier invulling aan
gegeven. Onderzocht wordt hoe ook in het schaatsseizoen meer samengewerkt kan worden.

ACTIVITEITENCOMMISSIE

activiteitencommissie@yvg.nl



Jaarverslag Activiteitencommissie 2020-2021
De Activiteitencommissie bestond dit jaar uit Marja Meijers en Wim van Hardeveld
Doel van de Activiteitencommissie
De Activiteitencommissie stelt zich ten doel op een prettige en sportieve wijze bij te
dragen aan de samenhang tussen leden en waar mogelijk deze te versterken, op
en buiten het ijs van Kardinge.
In normale omstandigheden organiseert de Activiteitencommissie recreatieve activiteiten, voor alle leden toegankelijk, jong, middelbaar en ouder. Meedoen is kosteloos en voor het plezier. Iedereen is welkom. Het gaat niet om prestatie.
In normale omstandigheden zijn er winteractiviteiten op de ijsbaan tijdens het YVGuur, zoals toertochten over diverse afstanden en diverse snelheden. En zomeractiviteiten, zoals een recreatieve fietstocht en een recreatieve run- en loop-tocht voor
de YVG-hardlopers.
In normale omstandigheden kan de Activiteitencommissie met Koek&Zopie een
bijdrage leveren langs de ijsbaan in Kardinge tijdens (YVG)wedstrijden.
Seizoen 2020-2021
Helaas werd het seizoen 20-21 geplaagd door de wereldwijde Coronapandemie.
Het organiseren van activiteiten was bijna niet meer toegestaan, de ijsbaan werd
na enige maanden gesloten voor publiek om plaats te maken voor een vaccinatiestraat.
Op zaterdag 5 december, tijdens de YVG-jeugdtraining hadden de trainers nog
een ‘Elfstedentocht’ georganiseerd voor de jeugd,. Tijdens deze tocht kon de Activiteitencommissie de deelnemers voorzien van warm drinken en fruit in de
Koek&Zopie. Aan het einde van de training werd nog een kleine 5 decemberattentie uitgedeeld.
Meer informatie en fotoreportages van activiteiten vind je online op de YVG website: www.yvg.nl, en in YVG NIEUWS.
De Activiteitencommissie hoopt van harte op terugkeer van haar activiteiten in het
seizoen 2021-2022.
YVG Activiteitencommissie
Marja Meijers
Wim van Hardeveld
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JEUGDCOMMISSIE

jeugdcommissie@yvg.nl

☺

Geen verslag ontvangen

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
2020-2021 en de begroting 2021-2022 worden in detail behandeld door de
penningmeester. Aanvang 19.30 uur
Het financiële verslag en de begroting zullen in de ALV vergadering kort worden besproken en ter goedkeuring voorgelegd aan de vergadering.

Ledenadministratie

ledenadministratie@yvg.nl



Jaarverslag Ledenadministratie 2020-2021
Bij de start van het seizoen 2020-2021 hadden we 718 leden.
45 nieuwe leden hebben zich gedurende het seizoen ingeschreven. Daarnaast
hebben 64 leden hun lidmaatschap opgezegd.
(Het nieuwe seizoen starten we met 703 leden).
De verdeling over de verschillende afdelingen op 30-4-2021:
Seizoen

11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17

17-18 18-19 19-20

20-21

Master/Senior/
Neo

180

181

183

180

154

165

155

129

140

136

Jeugd t/m Junior A

168

166

161

146

130

127

128

145

114

102

Recreanten

438

524

564

574

526

508

476

462

415

348

Gezinsleden

90

107

110

106

101

102

89

84

73

56

Inline-skaten (niet
schaatsend)

33

26

25

25

26

32

52

49

32

18

Niet schaatsend
/niet inlineskatend

68

88

52

92

77

59

64

69

80

101

977

1092

1095

1123

1014

993

964

938

854

761

Totaal

Inline-skatende leden
Seizoen

11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17
151

134

140

123

14

110

102

17-18 18-19 19-20 20-21
123

111

86

63

Aan de zomer/looptraining namen volgens de administratie 79 leden deel.
Aan de zomer/fietstraining namen volgens de administratie 25 leden deel.
Om een Corona alternatief aan de jeugd te bieden is een winter veldtraining georganiseerd. Hieraan namen volgens de administratie 43 leden deel.

Door Corona hebben relatief weinig nieuwe leden zich aangemeld. Hierdoor is
het aantal leden verder afgenomen. De week natuurijs heeft helaas ook niet
geholpen.
Laatste seizoen als ledenadministrateur.
Sinds half april (formeel per 1 mei) 2021 heeft Jeroen Zijlstra de ledenadministratie van mij overgenomen. Ik heb het 4,5 jaar met plezier gedaan en ben
blij dat een goede opvolger zich aangemeld heeft. Ik wens Jeroen veel succes.
Menco van de Berg, YVG ledenadministratie

AFDELING SCHAATSEN
afdeling_schaatsen@yvg.nl

Jaarverslag Afdeling Schaatsen 2020-2021
Samenvatting van het seizoen
Een seizoen dat getekend werd door de Corona-epidemie en alle maatregelen
die dat met zich meebracht.
Op 11 mei mochten we de eerste droogtrainingen voor de jeugd weer organiseren. Samen met STG zijn er twee keer per week voor 2 groepen droogtrainingen in Kardinge georganiseerd. Het weer werkte enorm mee, zodat de trainingen goed bezocht werden. Vanaf 20 mei 2020 gingen ook de volwassenen
van start in het Stadspark.
De training voor de volwassen wedstrijdrijders startte vanwege miscommunicatie over de opzet daarvan minder gelukkig. Uiteindelijk is deze training in twee
groepen voortgezet.
Bij de start van het schaatsseizoen liepen de besmettingen al weer hard op. In
eerste instantie leken de trainingen met lichte aanpassingen door te kunnen
gaan. Echter al in de eerste trainingsweek werden de maatregelen zo streng
dat training op het ijs voor volwassenen geen doorgang meer kon vinden. Kardinge kwam met een noodrooster waarin volwassen op inschrijving individueel
konden schaatsen. Niet gezellig, maar met de hoop op beter, voor velen nog
een manier om iets te trainen. Het YVG-uur kon tot half december 2020 ook in
zeer afgeslankte vorm nog doorgaan. De animo daarvoor was nog zeer groot,
en hoewel het nogal wat administratie vroeg, konden we zo nog iets maken
van het seizoen.
De jeugd tot 18 jaar mocht tot half december 2020 nog trainen. Het bestuur
van YVG heeft zich achter de schermen hard gemaakt voor een maximale be15

nutting van de nog overgebleven uren door zowel het vrijdag-uur voor alle
jeugd open te stellen als de gewestelijke uren open te houden.
Uiteindelijk bleek in januari 2021 dat de baan dit seizoen niet meer open zou
gaan. Voor bijna iedereen een verloren seizoen. Zeker voor de jeugd die geen
wedstrijd heeft kunnen rijden. Maar ook verder geen uitslagen, geen kampioenen, geen wedstrijden.
De jeugdtrainers zijn in januari 2021 begonnen met droogtrainingen op Kardinge. Tijdens de korte vorstperiode hebben ze op het Zuidlaardermeer een training op natuurijs georganiseerd. Voor een groot deel van de aanwezige leden
de eerste keer van hun leven dat ze op natuurijs stonden! Met allemaal nieuwe
fenomenen; wind, zingend ijs en scheuren.
Trainers
Bij de start van het schaatsseizoen waren alle groepen voorzien van een trainer. Er is één trainersbijeenkomst gehouden. In deze bijeenkomst hebben de
vertrouwenscontactpersonen van YVG, Ben Emans en Astrid Wehmeijer, met
de trainers gesproken over het creëren en behouden van een veilig sportklimaat.
Vijf (aspirant-)trainers van YVG volgden de KNSB-opleiding tot Trainer
niveau 2. Het theoretische gedeelte kon men online volgen. Het praktijkgedeelte kon helaas dit seizoen niet worden afgemaakt, maar zal eind 2021 alsnog
worden gedaan.

Helaas moesten we ook afscheid nemen van enkele trainers. Gerhard Wiegers
stopt na bijna een leven lang trainer te zijn geweest. Paula Sturm is verhuisd
naar Heerenveen. Peter Bijlholt moet helaas wegens klachten stoppen met het
trainerschap.
Arjen van der Veen is aan het einde van het vorige seizoen gestopt om gezondheidsredenen en keert ook niet meer als trainer terug.
Coördinatie van de afdeling
Diana de Esch en Enne Feenstra hebben dit seizoen de afdeling schaatsen
gezamenlijk gecoördineerd. Daarbij werden zij ondersteund door de trainerscoördinatoren Jan Kemkers, Auke Engel, Erik Julsing en Aukje de Haan. Duidelijk
werd dat het combineren van bestuurstaken en de coördinatietaken op termijn
niet houdbaar is.
Enne Feenstra, afdeling Schaatsen
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WEDSTRIJDCOMMISSIE

wedstrijden@yvg.nl



Jaarverslag Wedstrijdcommissie YVG 2018-2019
Het is een bijzondere seizoen geweest voor ons als wedstrijdcommissie. In de
voorbereiding hebben we gewerkt aan een programma die het hele seizoen
zou beslaan. In de praktijk gooide de 2e golf Corona roet in het eten. Sporten
en zo ook schaatsen kwam op een laag pitje te staan. Jeugdschaatsers mochten in beperkte vorm hun training afwerken. Het organiseren van wedstrijden
als zodanig was niet toegestaan. Als vereniging hebben wij nog geprobeerd
om een middag te organiseren voor de jeugd maar die moest worden gecanceld omdat Kardinge dicht ging. Daar zou een priklocatie worden ingericht.
De wedstrijdcommissie wil wel alvast aangeven dat zij dringend op zoek zijn
naar vrijwilligers die taken van hen over kunnen gaan nemen. Er zijn minstens
2 leden die hebben aangegeven te willen stoppen met hun functie. De meesten
commissieleden zitten al ruim 10 jaar in de wedstrijdcommissie en vervanging
door vers bloed zou erg welkom zijn.
Hopelijk gaan wij komend seizoen weer een mooie tijd tegemoet waarin wedstrijden weer normaal zijn.
Geertiena Albada, Suzette Scheltinga
Alma Wasser, Rudy Kok

AFDELING INLINE-SKATEN
afdeling_inline-skaten@yvg.nl

Geen verslag ontvangen

AFDELING COMMUNICATIE
afdeling_communicatie@yvg.nl

Jaarverslag afd. Communicatie 2020-2021
De Afdeling Communicatie bestaat uit de Redactie Coach, nu YVG NIEUWS,
YVG Digitaal en de Persclub. Er wordt meestal onderling online afgestemd,
ontwikkelingen besproken en taken verdeeld. Normaal gesproken wordt er minimaal 2x per jaar face to face vergaderd. De Coronapandemie, die dit verslagjaar heerste bracht veel reguliere communicatie in de war.
Doel
De Afdeling Communicatie heeft tot taak actief bij te dragen aan adequate, hel17

dere en transparante communicatie binnen IJsvereniging Groningen.
Dat kan door over communicatie te adviseren en eenduidige communicatie te
bevorderen en te informeren over de formele en informele mogelijkheden van
communicatie binnen de vereniging.
De Afdeling Communicatie realiseert haar diverse communicatie-taken via het
clubblad de Coach, nu YVG NIEUWS en via YVG online: website, nieuwsbrieven, Facebook, Twitter, Instagram enz.
De Afdeling Communicatie legt, waar nodig, extern contacten en onderhoudt
deze ten behoeve van bestuur en de vereniging.
De Coach, nu YVG NIEUWS
De redactie van de Coach, nu YVG NIEUWS, bestaat uit 4 vaste leden: Hannie
Poletiek, Bennie Kluiter, Wim van Hardeveld en Margot Brettschneider. Deze
laatste heeft zich om voor haar moverende redenen uit de redactie teruggetrokken.
Clubblad de Coach is het afgelopen seizoen nog eenmaal verschenen in een
gedrukte versie, in december 2020. Vanaf 2021 verschijnt met regelmaat voor
alle leden online: YVG NIEUWS.
Alle YVG-afdelingen, commissies en bestuur leveren hun aandeel aan YVG
NIEUWS. Dit gaat nog steeds moeizaam en vraagt veel tijd en inzet van de
redactie.
Er wordt nog naar een manier gezocht om adverteerders te interesseren voor
YVG NIEUWS.
YVG-digitaal
YVG-digitaal bestond uit 5 leden: Lottie Gort, Manuel Leito, Frans Siero. Annemay Kootstra en Wim van Hardeveld. Lottie Gort en Manuel Leito maken geen
deel meer uit van YVG-digitaal. YVG-digitaal ondersteunt de afdelingen en
commissies in online publicatie en beheert de YVG-website.
Tevens onderhoudt YVG-digitaal contact met provider Vevida voor de YVGwebsite en met softwarehuis AllUnited ten behoeve van de leden- en financiële
administratie.
In het verenigingsjaar 2020-2021 zijn met regelmaat YVG-Nieuwsbrieven aan
de leden via e-mail verzonden.
Een YVG-club-app is inmiddels in ontwikkeling.
YVG-persclub
YVG-Persclub brengt zoveel mogelijk activiteiten van de vereniging onder de
aandacht van leden en het algemene publiek. Via de website en het clubblad
de Coach, nu YVG-NIEUWS. Persclubleden bezoeken (eigen) evenementen
om verslag te doen, zorgen voor fotoreportages, maken interviews en brengen
schaatsnieuws onder de aandacht in de Coach, nu YVG NIEUWS en op de
website.
YVG-Persclub benadert zo nodig actief de media, zoals Dagblad van het Noorden, RTVNoord en OOGTV.
Vanwege verbouwplannen in 2025 van Kardinge hebben we regelmatig con18

tact met Sport050 (gemeente Groningen).
De Persclub bestaat uit: Hannie Poletiek, Bennie Kluiter, Margot Brettschneider
en Wim van Hardeveld.
Toekomst van de afdeling Communicatie
Noodzakelijk is dat er een nieuwe voorzitter van de afdeling komt met kennis
van online communiceren.
Om in de toekomst slagvaardiger te kunnen zijn zal een verjonging en verbreding ten aanzien van kennis en kunde op het gebied van online communicatie
en programmatuur noodzakelijk zijn.
Er zal een groep moeten komen met verantwoordelijkheid voor de content van
de online communicatie middelen. En een groep met de verantwoordelijkheid
voor het beheer van de communicatiemiddelen.
Wim van Hardeveld, Afdeling Communicatie

W.V.T.T.K.
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