
Verslag jaarvergadering Rijnsburgse IJsclub gehouden op 7 november 2019 in het IJswaerd. 

1. Opening 
Voorzitter Henk van der Meij heet alle aanwezigen (aantal) hartelijk welkom. In het bijzonder de 
spelddragers van de vereniging. Vervolgens staat het stil bij het overlijden van erelid en voormalig 
trainster Diny Ravensbergen. Erelid en voormalig voorzitter Henk Grimbergen kan de vergaderingen 
niet meer bijwonen. Hij is sinds kort opgenomen in woon-, zorgcentrum St. Jeroen te Noordwijk. 
 
Deze vergadering heeft toch een wat bijzonder karakter gelet op de voorstellen met betrekking tot 
de trainingsgroep en het algemeen bestuur. 
 

2. Verslag jaarvergadering 2018. 
Jan Pieter Tensen merkt op, dat de presentatie die  vorig jaar werd gegeven over de nieuw aan te 
leggen ijshal in Leiden een duo presentatie was van Willem van Vliet van de Leidse IJshal en hem.  
 

3. Verslag secretaris. 
Secretaris Adri Zuijderduijn doet verslag van een aantal bijzonderheden in het afgelopen 
verenigingsjaar.  
Alle inspanningen van vele betrokken schaatsers betreffende de bouw van een nieuwe ijshal met de 
lengte van 3.33 m hebben niet mogen baten. Onlangs is het bericht ontvangen dat de baan niet 
langer zal worden dan 2.50 m.   
Dit jaar heeft RYC weer meegedaan aan de actie van de Rabobank, genaamd het Rabowensenfonds. 
Onder de bezielende leiding van Debby Kloos heeft de trainingsgroep weer een flinke bijdrage mogen 
ontvangen. Dit bedrag wordt besteed aan de verbetering van het krachthonk.  
Er is weer diverse malen overleg geweest met de gemeente Katwijk betreffende de bestemming en 
eventueel herbestemming van de gronden in het gebied Middelmors. Er zijn nog geen concrete 
beslissingen genomen door de gemeente. 
Het ledenaantal van de vereniging staat nu op 528. Hierin zijn opgenomen de 85 (jeugd)leden van de 
trainingsgroep, 36 recreanten en 16 ereleden.  
Al enige jaren wordt er gezocht naar vervanging van bestuursleden in het bestuur van de 
trainingsgroep en het algemeen bestuur. 
Inmiddels is er een stuurgroep gevormd met o.a. Hans Kruijt en Jeroen van den Bosch die n.a.v. vele 
gesprekken met o.a. trainers en bestuurders een voorstel hebben gedaan. Later in de vergadering 
komt dit aan de orde.  
Allen die in het afgelopen jaar hun bijdrage hebben geleverd aan het reilen en zeilen van de 
Rijnsburgse IJsclub: heel hartelijk dank! 
 

4. Jaaroverzicht voorzitter trainingsgroep. 
Jan Pieter Tensen kijkt als voorzitter van de trainingsgroep terug op een jaar met een aantal 
uitzonderlijke punten. Het meest in het oogspringend is toch wel de “fluwelen revolotie” die in de 
afgelopen periode is voorbereid.  Hieraan zijn vele, soms moeilijke, gesprekken aan vooraf gegaan.  
Het resultaat wordt straks door Jeroen v.d. Bosch toegelicht. 
Een ander punt van aandacht waren de acties om te komen tot een grotere nieuwe ijshal in Leiden, 
de 3.33 meter baan. Helaas is onlangs het bericht ontvangen dat dit geen doorgang kan vinden.  
De trainingsgroep kende diverse hoogtepunten zoals een reisje naar Thialf waar heerlijk geschaatst 
kon worden. De club behaalde op de jaarlijkse traditionele seizoensafsluiting van de ijshal in Leiden 
tijdens het Andries Kwikwedstrijden een 5e plaats. 
Het RIJC-event ter afsluiting van het seizoen 2018/2019 was een groot succes. Tijdens dit event 
werden o.a. de prijzen uitgereikt van het PR-klassement.  
Ook werd er weer een Sleep-inn georganiseerd voor de jeugd van de trainingsgroep. Dit keer werd 
dit gehouden op camping Koningshof.  
Het seizoen 2019-2020 is goed gestart met diverse pr-activiteiten en schaatslessen.  



Er is ook een goede samenwerking met IJsclub Voorwaarts te Katwijk. Door deze samenwerking is er 
een goede oplossing gevonden voor beide verenigingen betreffende de trainingen voor de jeugd en 
het aantal trainers dat nu beschikbaar is.  
Voorzitter Henk van der Meij bedankt Jan Pieter voor het uitgebreide verslag en wenst de 
trainingsgroep succes in het nieuwe seizoen. 
 

5. Jaarverslag penningmeesters. 
Uit het verslag van de penningmeester van de vereniging en de penningmeester van de 
trainingsgroep blijkt dat de standaard ontvangsten voldoende waren om alle kosten te betalen.  
Naar aanleiding van de verslagen zijn geen vragen gesteld.  
Leen de Mooij merkt op het een goede zaak te vinden dat weer € 7.000,00 aan de reserve kon 
worden toegevoegd. 
De kascontrolecommissie bestaande uit Leen de Mooij en Wim Notenboom hebben een controle van 
de kas van de vereniging uitgevoerd bij Cees Vlieland en de kas van de trainingsgroep bij Janine de 
Mooij. Er zijn in beide administraties geen ongeregeldheden aangetroffen.  
De kascontrolecommissie stelt danook voor om beide penningmeesters décharge te verlenen. De 
vergadering stemt in met applaus. 
Voor het volgend seizoen wordt de controlecommissie in plaats van Leen de Mooij, Tineke de Mooij 
benoemd naast Wim Notenboom. 
 

6. Bestuurswijzigingen. 
Jeroen van den Bosch geeft een duidelijke uitleg in een presentatie van de nieuwe 
verenigingsstructuur.  
Hij heeft samen met Hans Kruijt en Henk de Mooij een nieuwe structuur voorbereid. Er zijn diverse 
gesprekken gevoerd met de binnen de vereniging werkende besturen en commissies. Zo zijn er 
verschillende ideeën ontstaan. In de nieuwe structuur is sprake van diverse commissies waarbinnen 
zaken via korte lijnen kunnen worden geregeld. 
Een specifiek punt hierin is het opheffen van de huidige verenigingsstructuur. Hierdoor dient het 
huidige bestuur van de Rijnsburgse IJsclub terug te treden. In plaats hiervan komt er een klein 
bestuur bestaande uit een voorzitter, secretaris en penningmeester. Alle nieuwe commissies uit de 
nieuwe structuur hebben hun eigen voorzitters die desgewenst de contacten onderhouden met het  
“3 mans” bestuur van de vereniging.  
Als vervolgstap op de wijziging van de verenigingsstructuur treedt het huidige bestuur bestaande uit: 
Henk van der Meij, voorzitter; Adri Zuijderduijn, secretaris; Cees Vlieland, penningmeester en Jaap 
Klok, Henk van Iterson, Wilma Glasbergen en Henk de Mooij terug. 
Henk van der Meij bedankt alle bestuursleden voor het werk dat zij in de vele jaren dat zij deel uit 
maakten van het bestuur hebben gedaan.  
 

7. Verkiezing nieuwe bestuursleden.  
Vervolgens moet een nieuw bestuur worden samengesteld en benoemt.  
Als penningmeester wordt voorgesteld Peter Aanhane. De vergadering stemt hiermee in en 
vervolgens wordt Peter benoemd als penningmeester van de Rijnsburgse IJsclub. 
Als  voorzitter werd voorgesteld Jeroen van den Bosch. Helaas is de privésituatie van Jeroen onlangs 
gewijzigd. Eerder dan verwacht gaat hij emigreren naar Australïe. Er moet dus gezocht worden naar 
een nieuwe voorzitter. Staande de vergadering is er niemand die zich voor deze taak beschikbaar 
stelt. Henk van der Meij zegt nog één jaar als voorzitter beschikbaar te zijn. Dit aanbod wordt door 
de vergadering aanvaard. 
Als secretaris heeft de commissie helaas ook nog geen kandidaat gevonden. Adri Zuijderduijn zegt, in 
navolging van de voorzitter, nog 1 jaar als secretaris beschikbaar te zijn.  
Hierdoor heeft de commissie nog 1 jaar de tijd om de zoektocht naar een voorzitter en een secretaris 
voort te zetten. Zowel Henk van der Meij als Adri Zuijderduijn benadrukken dat zij nog maar één jaar 
voor de genoemde functies beschikbaar zijn.   



8. Rondvraag. 
Wim Notenboom merkt op dat op deze datum er ook een belangrijke vergadering van het District is. 
Ook hier had een vertegenwoordiging van RIJC aanwezig moeten zijn.  
Henk van der Meij antwoordt dat dit bekend is, maar dat de districtsvergadering onlangs is verzet en 
deze jaarvergadering als was uitgeschreven.  
Jan Pieter Tensen bedankt Jeroen van den Bosch voor de duidelijk uitleg van de nieuwe structuur en 
het vele werk dat hij hieraan heeft gedaan. Hij overhandigt hem de jaarlijkse duim dit maal als 
“vernieuwer van het jaar”. 
Adrie Kagenaar benadrukt het belang van de districtsvergadering en verzoekt hiermee toch rekening 
te houden als er iets wordt gepland binnen de vereniging. 
 
Niets meer aan de orde zijnde besluit de voorzitter de vergadering en bedankt ieder voor zijn/haar 
komst. 
   
 
  
 
  
 
 
 
 


