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Verslag Jaarvergadering ASV De Poelster 28 juni 2021 in het Clubhuis 
 

Aanwezig: 20 leden inclusief het bestuur. 
 

1. In zijn openingswoord staat voorzitter Wim van der Klauw stil bij het overlijden van ons erelid An 
Schenk-Van der Toorn in mei 2021. Zij heeft tientallen jaren het clubhuis mede gerund en was ruim 30 
jaar jeugdschaats begeleidster. Ter nagedachtenis aan An wordt staand een moment van stilte in acht 
genomen door de aanwezigen. 
Direct aansluitend aan de opening wordt agendapunt 3 Verslag jaarvergadering dd. 29-06-2020 
gedeeltelijk behandeld. In dit verslag ontbreekt nog dat Ada Zwaal op voordracht van het bestuur 
benoemd is tot erelid van De Poelster vanwege haar langjarige bijdragen aan het reilen en zeilen van 
de club o.a. als TC-lid, lid van de clubhuiscommissie, jeugdschaatsbegeleider en contactpersoon voor 
de aanvraag van abonnementen. Omdat dit erelidmaatschap nog niet kon worden uitgereikt vanwege 
de bekende corona-restricties, is de benoeming niet in het voorlopige vergaderverslag van 29-06-2020 
opgenomen. Anders zou de verrassing voor Ada vooraf weggenomen zijn.  
Vervolgens krijgt de nu volledig verraste Ada de bijbehorende oorkonde en de bloemen onder applaus 
uitgereikt. 
 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 
*In verband met de Corona situatie kon de medewerkersavond nog steeds niet plaatsvinden. 
Voorafgaand aan de opening van het ijsseizoen gaan we een nieuwe poging doen.  
*Verslag kascommissie, zie agendapunt 6. 

 

3. Verslag jaarvergadering dd. 29-06-2020 
De inhoud van het verslag wordt met de aanvulling zoals onder agendapunt 1 beschreven, 
goedgekeurd. 
 

4. Het jaarverslag van de secretaris, met daarin opgenomen de JTC, het jeugdschaatsen, de bosloop, het 
clubhuis en het natuurijs is gepubliceerd op de Poelsite en worden toegelicht door bestuurs- en 
commissieleden. De verslagen worden goedgekeurd. 
 

5.  Jaarrekening 2020-2021 
Penningmeester Chris van Bijlert geeft een korte toelichting op de jaarrekening. Het boekjaar is 
afgesloten met een klein negatief saldo van €547,-. Begroot was een positief saldo van €500,-. 
Het wederom niet doorgaan van de bosloop en van een aantal geschrapte verhuuractiviteiten in het 
clubhuis konden nagenoeg worden opgevangen door een coronavergoeding wegens gederfde 
inkomsten van de overheid en subsidies van de Gemeente Amstelveen voor natuurijs en jeugdclinics.. 
De club heeft nog steeds een gezonde financiële positie.   

 

6. Verslag kascommissie 
De kascommissie heeft de boeken van de Poelster gecontroleerd en complimenteert de 
penningmeester met de wijze waarop het beheer van de financiën door hem is uitgevoerd. De 
commissie vraagt wederom aandacht van het bestuur voor energiebeheer en de noodzakelijke 
vervanging van het dak van het clubhuis. Op deze 2 punten zal nog worden teruggekomen bij de 
behandeling van agendapunt 12. 
De vergadering dechargeert op voorstel van de kascommissie het bestuur voor het gevoerde financiële 
beleid.  
 

7. Bestuursverkiezing 
Wim van de Klauw (voorzitter) en Jan Bolt (secretaris) zijn volgens rooster aftredend. Zij worden met 
algemene stemmen herkozen voor een termijn van 3 jaar. Op voordracht van het bestuur wordt Cees 
Jellema door de vergadering benoemd als 6e bestuurslid, ook voor een termijn van 3 jaar. 
 

8. Samenstelling commissies 
De kascommissie zal voor 2021-2022 bestaan uit Tim Oosten,  Eric-Jan Wiebenga en René van Zessen.  
Bob Schrage en Marlies van Tooren zullen geen deel meer uitmaken van de JTC. Bob zal nog een jaar 
ondersteuning geven als adviseur. De samenstelling van de overige commissies is ongewijzigd en staat 
gepubliceerd op poelster.nl.  
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9. Gedragscode, vertrouwenspersoon en verklaring Omtrent Gedrag (VOG) 
Het bestuur heeft een gedragscode opgesteld, conform de standaarden van NOC*NSF en KNSB, voor 
bestuurs- en commissieleden en trainers/begeleiders die binnen onze club werkzaam zijn en voor 
leden. Deze zal op poelster.nl worden gepubliceerd. De verwachting is dat binnenkort ook de 
aanstelling van een vertrouwenspersoon kan worden gemeld. Aan iedereen die taken uitvoert binnen 
de club wordt gevraagd een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te vragen. Voor vrijwilligers uit het 
verengingsleven zijn hieraan geen kosten verbonden. 
 

10. Seizoen 2021-2022: activiteiten en plannen 
Onder een groot voorbehoud in verband met mogelijke corona-restricties worden plannen voor 
seizoen besproken. Hopelijk kunnen trainingen, wedstrijden, club- en promotie-activiteiten weer zo 
volledig mogelijk worden opgepakt en lukt het ook weer toegang te krijgen tot de basisscholen en daar 
clinics voor kinderen tussen 6 en 12 jaar te houden 

 

11. Vaststelling begroting en contributies 2021-2022 
De begroting wordt conform het voorstel van de penningmeester vastgesteld, de contributies blijven 
ongewijzigd. Op voorstel van de penningmeester wordt besloten de inning van contributies en 
abonnementsgelden in 2022 te splitsen. Leden zullen er in de zomermaanden op worden 
geattendeerd dat het lidmaatschap doorloopt, tenzij het wordt opgezegd. Vervolgens zullen de 
contributies zoveel mogelijk automatisch worden geïncasseerd.   
 

12. De Poelster in de Toekomst: presentatie en discussie over onze beleidsplannen 
Een commissie bestaande uit Wim van der Klauw, Jan Bolt, Bob Schrage en Ton Post werkt op verzoek 
van het bestuur aan het opstellen van een nota “De Poelster in de Toekomst”. Hoofddoel is om te 
bereiken dat  we ook inde toekomst een bloeiende en vitale schaatsvereniging zullen zijn. We willen 
inspelen op maatschappelijke en technische ontwikkelingen en onderzoeken de mogelijkheden voor 
vernieuwing en samenwerking met andere partijen, zowel op het gebied van de sportstimulering als 
voor het bieden van voorzieningen voor buitensport beoefening.  De  plannen die de Gemeente heeft 
voor toevoeging van buitensport functies aan het gebied rond ons clubhuis en voor de toegang tot het 
Amsterdamse Bos, kunnen een mooie stimulans zijn. 
De vergadering ondersteunt na een goede discussie de gedachte van bestuur en commissie dat ook 
andere sportaanbieders die zich individueel dan wel met elkaar ontwikkelen, gebruik zouden kunnen 
maken van de unieke locatie van het Poelster clubhuis. 
Na de zomervakantie van 2022 ligt het in de bedoeling om deze plannen te bespreken met de 
Gemeente en met Amstelveen Sport. 
 

13. Rondvraag 
De aanvangstijd van het zondag recreatie uur zal in het nieuwe seizoen worden vervroegd van 19:20 
naar 18:00 uur.  Als dit problemen mocht opleveren voor deelnemers of begeleiding, zou overwogen 
kunnen worden om bijvoorbeeld uit te wijken naar de donderdag?  
Zo nodig zullen alternatieven worden gezocht. 

 
14. Sluiting. 

 
 


