
Agenda  Algemene ledenvergadering HCA  7-6-2018 
 

1 Opening door de voorzitter 
 

2 Ingekomen stukken, mededelingen 
 

3 Verslag algemene leden vergadering 15-6-2017 
 

4 Jaarverslag secretariaat 
 

5 Jaarverslag wedstrijdsecretariaat en technische commissie 
 

6 Jaarverslag jeugdschaatsen 
 

7 Jaarverslag skeeleren 
 

8 Jaarverslag marathon 
 

9 Jaarverslag website (Eva stopt er mee; wie neemt het over) 
 

10 Financieel verslag penningmeester  
 

11 Verslag kascontrole, verslag nieuwe kascontroleur 
 

12 Begroting seizoen 2018 - 2019 
 

13 Vaststellen contributie 2018 – 2019 
 

14 Bestuur verkiezing: aftredend en herkiesbaar  A. Gerritsen, voorzitter (2019 W Heikoop – 
2020 M Valk) 
 

15 Algemeen, kleding, sponsors, grote clubactie, sponsorkliks, vriendenloterij e.d. 
 

16 Status vertrouwenspersonen 
 

17 Rondvraag 
 

18 Sluiting 
 

19 Drankje van de vereniging 
  



Voorwoord 
 
Ilpendam, 26 mei 2018 
 
Hij staat weer voor de deur, onze jaarlijkse vergadering over het wel en wee van de 
vereniging, waar we gezamenlijk discussiëren over dingen die anders of beter zouden 
moeten en zaken die we eens moeten oppakken. 
 
Uiteraard ook de cijfers, zoals die door onze penningmeester Minke zijn samengesteld en die 
ongetwijfeld tegen die tijd gecontroleerd zullen zijn door de aangestelde 
kascontrolecommissie.  
 
Het ledenaantal is vrij stabiel gebleven en dat is best positief te noemen na het jaar ervoor, 
toen er door allerlei storingen buiten onze schuld om toch een rommelig jaar was en dat 
merkte je gelijk. 
 
De baan heeft dit jaar zijn best gedaan en over de kwaliteit van het ijs kunnen we, denk ik,  
tevreden zijn. Natuurlijk is ook dat voor (nog meer) verbetering vatbaar, maar met de open 
baan heb je niet altijd alles in de hand. 
 
De maandagtraining kan nog wel wat enthousiastelingen erbij gebruiken 
en op de woensdag zie ik gelukkig de nodige mensen met Henk Veen meerennen het bos in. 
 
Dit jaar hebben we gemeend onze marathonrijders eens in het zonnetje te moeten zetten. Ze 
eindigden weer hoog (1e) in de marathoncompetitie en we hebben gemeend de beste 25 uit 
de diverse categorieën te selecteren voor een cadeaubon. Elk jaar weer rijden ze trouw de 
wedstrijden om de nodige punten te verzamelen. Onze sponsor Hyrosports heeft hier ook 
weer enthousiast aan meegewerkt. Voor zover ik de bonnen niet op korte termijn kan 
uitreiken, zal ik de bonnen voorzien van naam in de winkel bij Hyrosports neerleggen. 
Hopelijk kunnen er weer de nodige schaatsattributen van worden aangeschaft. 
 
We hebben met de trainers het seizoen weer geëvalueerd ook dit hebben we deze keer eens 
in een andere gezellige omgeving gedaan. 
 
De jaarvergadering is zoals gezegd de jaarlijkse verantwoording richting de leden met een 
borreltje toe. We zien vaak de vertrouwde gezichten en op die rekenen we zeker weer 
maar ook andere leden mogen best wel eens aanschuiven. Het is altijd een gezellig 
samenzijn en die hebben we buiten de winter niet zo heel veel. 
 
DUS: 7 JUNI AANSTAANDE NAAR HET CLUBGEBOUW VAN DE POELSTER, 
DOORWEG 2 TE AMSTELVEEN, we starten om 20.00 uur. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Albert Gerritsen 
voorzitter. 
 
NB:  
Op zeer korte termijn komen wij als HCA-bestuur ook nog even bij u terug over de AVG die 
per 25 mei 2018 van kracht is geworden. Wij als vereniging gaan altijd al zeer voorzichtig om 
met uw gegevens, maar vooral Bart heeft die gegevens nu eenmaal nodig voor de aanvraag 
van abonnementen etc. De opslag van al deze gegevens dient zorgvuldig te gebeuren. 
  



Verslag jaarvergadering 15-6-2017 
Aanwezig 21 leden. 
Afmeldingen: W Wagenaar, Mevr. Welmoed Wiersma,     
N. Commendeur, R. Koopmans, R. Koster, A. Gerritsen 
A.J. Gerritsen, A. Gerritsen (Anja) J. Anekes 
 

1. Opening door de voorzitter: 20.10 uur. 
 

2. Verslag Algemene ledenvergadering 17-5-2016: akkoord. 
 

3. Ingekomen stukken en mededelingen: ongeval Hans Pietersen 
. 

4. Jaarverslag Secretariaat: akkoord. 
  

5. Jaarverslag Wedstrijdsecretariaat en Technische commissie: Extra wedstrijden en lessen (op 
diverse banen en een extra wedstrijd in Leeuwarden). 

 

6. Jaarverslag Jeugdschaatsen: akkoord. 
 

7. Jaarverslag Skeeleren: Opkomst erg laag - doorgaan of stoppen (2017-2018 nog proberen). 
 

8. Jaarverslag Marathon: We zijn weer terug op het peil van 2015, 4x uitval gehad en er zijn 
extra wedstrijden geweest, van HCA veel opgaven maar weinig opkomst, ook bij de 
jeugdmarathon weinig opkomst, vooral van de junioren C. 

 

9. Jaarverslag Website: Ziet er goed uit en makkelijk te bewerken (complimenten aan Jaap). 
 

10. Financieel verslag penningmeester: Minke geeft uitleg over verslag, let ook op de opbrengst  
van de verschillende loterijen waar HCA aan mee doet en wat de opbrengst is. 

 

11. Verslag kascontrole / Verkiezing nieuwe kascontroleurs: Kascontrole gaat akkoord na 
controle van de boeken. 

 

12. Begroting seizoen 2017 – 2018: Begroting wordt ook akkoord bevonden door de 
vergadering. 

 

13. Vaststellen contributie 2017 – 2018: Contributie blijft gelijk aan 2016. 
 

14. Bestuursverkiezing; aftredend en herkiesbaar M. Valk penningmeester –  2018 Dhr. A. 
Gerritsen 2019 Dhr. W Heikoop: Minke wordt weer voor 2 jaar gekozen als penningmeester.   

 

15. Algemeen; Kleding, sponsors, grote clubactie, sponsorkliks e.d.: Uitleg toekomst Jaap Eden 
baan en het beleid voor de komende 5 jaar. 

 

16. Aanstelling vertrouwenspersonen Dhr. Wessel Veelenturf en Mevr. Eva Teijsse–Jongkind: 
Voordracht wordt akkoord bevonden. 

 

17. Rondvraag: Bart geeft uitleg over aanpassing in de nieuwe training tijden welke de baan wil 
doorvoeren, en zoals het er nu uitziet geen verhoging van de abonnement prijzen. 

 

18. Sluiting. 
 

19. Drankje van de vereniging. 
 



Jaarverslag secretariaat - 2017-2018 
 
Het bestuur is 3 x bij elkaar geweest om het reilen en zeilen van de club te bespreken en 
waar nodig het een en ander bij te sturen. 
 
Net als verleden jaar is er weer veel op de baan besproken voor en na het trainingsuur. 
 
Dingen welke aan de orde zijn geweest:  

- beschikbaarheid van leden om mee te doen aan interclubwedstijden, waardoor we uit 
moesten wijken naar andere verenigingen om een team vol te krijgen (moet toch bij 
een grote club als HCA niet nodig zijn). Het wedstrijd secretariaat heeft hier altijd veel 
werk aan. 

- Onze eigen wedstrijden op de baan zijn over het algemeen goed bezet, maar hier 
wordt door veel rijders die zich hebben aangemeld laat of helemaal niet afgemeld 
(hierdoor moeten weer veel rijders hun rit alleen rijden; is natuurlijk ook niet leuk). 

- Eigen interclub, familieavond, 111 ronden en natuurlijk onze eigen clubwedstrijd. 
- Verloop leden bestand; vooral de oudere jeugd geeft problemen. 
- Bezetting en deelname zomertraining. 

 
Hopelijk zien wij u op de jaarvergadering om hierover eens te kunnen praten. 
 
Willem Heikoop. 
 
Tot ziens op de jaar vergadering. 
  



Jaarverslag HCA jeugdschaatsen 2017-2018 

 

Wat een leuk seizoen hebben we gehad afgelopen winter van oktober tot maart. We hebben 
dit jaar met 105 kinderen op het ijs gestaan. Helaas door te weinig trainers hebben wij niet 
optimaal onze abonnementen kunnen gebruiken. Wij hopen volgend seizoen met wat meer 
vrijwilligers ook meer kinderen te kunnen plaatsen. De aanmeldingen stromen al weer 
binnen, dus binnenkort gaan we de mail weer verzenden met de aanvragen. 

 

Dit seizoen hebben we de nodige evenementen weer mogen doen: 
 

• Sinterklaas 

• Friese Elfstedentocht 

• Schaatsen-lopen-schaatsen 

• Jeugdschaatsen-examen 
 

Ik wil al onze vrijwilligers/trainers bedanken voor hun inzet en alle kinderen die elke keer 
weer een lach op hun gezicht hadden. 

 

Tot in oktober! 
 
Vriendelijke groet, 

 

Josje Boersma Heikoop (HCA jeugdschaatsencoördinator) 

  



Jaarverslag Marathon HCA 
De jeugdwedstrijden werden ook dit seizoen op zondagmorgen gereden. De pupillen waren 
redelijk vertegenwoordigd, maar de junioren C  waren massaal afwezig en dat is jammer.  
 
De eindklassementen vind je hieronder. Te constateren valt dat we zowel bij de pupillen- 
meisjes en -jongens goed in de podiumplaatsen zaten. 
 

plaats Cat. Naam Ver. 

12 DC1 Gus de Bruin HCA 

15 DC1 Fleur Brink HCA 

    

2 DPA Sophie van Delft HCA 

3 DPC Mimi van Hall HCA 

9 DPA Desi Wagenaar HCA 

10 DPB Carice Helmink HCA 

15 DPD Quinty Hersi HCA 

18 DPD Cindy van Wijnbergen HCA 

21 DPD Amelie Ubels HCA 

26 DPC Lou Gieskens HCA 

27 DPA Femke Neuvel HCA 

    

2 HPA Jorrit Wynia HCA 

3 HPA Melle Jongsma HCA 

4 HPA Dirric Snoek HCA 

5 HPC Lieuwe ter Hoeve HCA 

9 HPB Morrison Menheere HCA 

23 HPE Moos v Hall HCA 

28 HPB Boet van der Vlugt HCA 
    

 
Bij de senioren waren we met 60 leden ruim vertegenwoordigd in alle categorieën. Behalve 
voor de individuele klassementen werd er ook gestreden voor het clubklassement; dit jaar is 
HCA 1ste geworden en de penningmeester kon 500 euro ophalen om die te besteden. 
Wellicht een stimulans om nog meer leden aan het marathonnen te krijgen. 
 

  

Club   EK    

HCA 60 4215,0   1 

 Amstelbocht 30 3939,6   2 

 ZTIKZ 25 3883,6   3 

 Nooitgedacht 28 3724,0   4 

 Hogerop 44 3118,6   5 

 
Podium plaatsen in het eindklassement waren er voor  Rene Dodeman(M4, 1ste), Joost van 
Leenders (M2, 1ste), Robin Veerman (M1, 1ste), Pia Meiring (D, 3de) en Gijs Heineken (C1 
1ste). 
  



Bij het Kampioenschap van Amsterdam werden Robin Veerman en Kees Mooijer 2de en 3de. 
Tevens werden in alle klasses Gewestelijke Kampioenschappen gereden bij de Masters 
(Tony van Vliet 3de plaats),  Dames en Heren (Jouke Hogeveen 2de plaats) en jeugd. De 
jeugd reed in Haarlem. Bij de pupillen A werd Jorrit Wynia 3de en verder waren er geen 
podiumplaatsen. 
 
Helaas bij de NK’s geen podiumplaatsen voor de HCA-leden. 
 
Met vriendelijke groet, 
Henk Veen 
  



Financieel verslag penningmeeester 
 

BALANS per 01-04-2017 EN 01-04-2018 
   

 

Debet 01-04-2017 01-04-2018  

       

ING, Rekening courant 6.151,53 5.303,40  

ING, Spaarrekening 17.519,09 8.050,56  

Depotbedrag TPG 90,00 90,00  

Voorraad kleding   2.041,80  

Nog te ontvangen   2.740,00  

       

Totaal 23.760,62 18.225,76  

       

       

Credit      

       

Crediteuren 6.510,02 4.723,50  

Eigen vermogen 17.250,60 13.502,26  

       

Totaal 23.760,62 18.225,76  

   
 

   
 

Toelichting bij de balans 1 april 2018  

   
 

Kapitaal 01-04-2017  17.250,60 
 

Kapitaal 01-04-2018  13.502,26 
 

Verlies/verminderd vermogen  3.748,34 

 
  



RESULTATENREKENING 2017/2018 EN BEGROTING 
2018/2019  
    
  Begroting 17/18 Rekening 17/18 Begroting 18/19 

        

Contributies lidmaatschap 25.000,00 24.609,00 24.750,00 

Inschrijfgelden 400,00 360,00 350,00 

Abonnementen 65.500,00 62.759,02 64.500,00 

Jeugdschaatsen (incl. inschrijfgelden) 8.250,00 8.005,00 8.250,00 

Rente 100,00 31,47 40,00 

Opbrengst sponsorloterij 350,00 422,50 425,00 

Sponsorkliks 150,00 112,34 150,00 

Nationale Grote Club Actie 325,00 312,50 300,00 

Kleding HCA verkocht 1.000,00   0,00 

Interclub HCA 400,00 180,40 250,00 

Opbrengst diversen (marathon) 200,00 500,00 350,00 

111ronden   397,00 400,00 

        

Inkomsten 101.675,00 97.689,23 99.765,00 

        

Contributie KNSB (+ Gewest + actieve leden 
apart opgevoerd v/a Rekening 17/18 & 
Begroting 17/18) 3.250,00 500,00 525,00 

Contributie Gewest   211,00 200,00 

Afdracht actieve leden   2.423,00 2.340,00 

Abonnementen betaald 65.500,00 63.263,11 63.250,00 

Jeugdschaatsen 7.500,00 7.293,45 7.250,00 

Trainingen zomer (incl skeeler training) 1.400,00 1.206,93 950,00 

Trainingen winter 15.000,00 15.792,60 15.250,00 

HCA website - 216,00 100,00 

Bestuurskosten 200,00 140,45 150,00 

Porti, papier, administratie kosten 750,00 782,62 750,00 

Wedstrijden / clubavonden 7.500,00 7.074,43 7.000,00 

Deelname interclub 400,00 839,40 400,00 

Diversen 1.150,00 1.106,90 1.000,00 

Activiteiten Thialf 0,00 87,68 0,00 

Attentie marathonrijd(st)ers   500,00   

Evaluatie trainers     450,00 

Attentie vrijwilligers     150,00 

        

Uitgaven 99.400,00 101.437,57 99.765,00 

        

Saldo 2.275,00 -3.748,34 0,00 

 


