
1e Algemene Vergadering van Sportclub Chronos

Woensdag 1 juni 2016

Aanwezig:

Joost Bergsma, Stefan Winder, Jessica Groentjes, Jolanda Plooijer, Edwin Taal, Marcel van der Pols, Wim Tas, Gerard Bec-

ker, Jolanda Grimbergen, Fred Louter, Joost Stam, Elianne Roorda, Dirk Roorda, Johan Jonker, Marieke Stoop, Sebastiaan

McKay, Richtje Taal, Karel Veel, Ernst de Bruin, Annelies Schoonewil, Margreet Schoonewil, Patricia McKay, Karel Polder-

mans, Wim Zwaan, Cees Stoop, Frank Smit, Roland Broersen, Gerard Pater, Klaas Tillema, Jos Hoogeboom, Niels Dijkstra.

Bestuur:

Lex Pannekoek, Dennis van Dok, Jim van Elst, Rob van Andel, Sjouke Siersema.

Opening en Mededelingen

De vergadering bij Il Primo volgt op de algemene vergadering van de Schaatstrainingsgroep Bergen eerder op de avond

op dezelfde locatie. Het nieuw gekozen bestuur heeft achter de bestuurstafel plaatsgenomen.

Lex opent de vergadering om iets over negenen en geeft Dennis het woord voor de mededelingen.

Dennis benadrukt het belang van dit moment, waarop de twee verenigingen STG Schoorl en STG Bergen één worden, door

de voorzittershamer van de STG Schoorl te overhandigen aan Lex.

Wijziging statuten

De fusie tussen de verenigingen houdt in dat de naam van de vereniging verandert. Daarom moeten de statuten worden

gewijzigd. De concept-statuten zijn van tevoren aan de leden gestuurd, maar daar stond minimaal één fout in, want de

naam moet zijn ’Sportclub Chronos’ en niet ’Sportvereniging’.

De nieuwe statuten zijn geheel herzien en gebaseerd op de modelstatuten die de KNSB graag hanteert. Hierin worden alle

rechten en plichten goed geformuleerd. Als lid van de KNSB moet de bond ook goedkeuring geven. Deze goedkeuring

wordt wel verwacht maar we hebben het definitieve woord nog niet gehoord.

Desondanks wil Lex graag dat de vergadering goedkeuring geeft voor het huidige concept, en dat ze Dennis en Lex

autoriseert om het proces bij de notaris af te ronden.

Lex geeft nog een toelichting hoe uiteindelijk de naam Chronos is gekozen. Er is in eerste instantie een algemene oproep

geweest om namen te suggereren. De fusiecommissie heeft daaruit een keuze van drie namen gemaakt en de leden via

een internetstemming gevraagd te kiezen. Hier is echter door sommigen creatief mee omgesprongen, zodat de stemming

uiteindelijk niet betrouwbaar was. De fusiecommissie heeft de uiteindelijke beslissing genomen.

De statuten worden bij acclamatie goedgekeurd.
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huishoudelijk reglement

Behalve de statuten ligt er ook een huishoudelijk reglement, waarin vastgelegd is wat de structuur van de vereniging is en

wat de diverse activiteiten zijn.

In tegenstelling tot de statuten is het huishoudelijk reglement een levend document, dat door de algemene vergadering

waar nodig kan worden aangepast. Het is ook niet bij een notaris gedeponeerd.

Er staan enkele vacatures in, voor de boslopen en het hardlopen locatie Bergen, iemand die de ogen en oren openhoudt

voor wat er speelt en het bestuur op de hoogte houdt.

Edwin Taal stelt zich beschikbaar als coördinator voor de Bergense boslopen. Hans Stapel wil wel optreden als coördinator

voor het hardlopen in Bergen. De vergadering stemt in en daarmee zijn de vacatures allemaal ingevuld.

Het huishoudelijk reglement bevat ook een paragraaf over de afspraken met Il Primo over het clubgebouw. Dat moet

helaas worden ingetrokken omdat het bestuur van Il Primo op eerdere afspraken is teruggekomen.

Karel Veel verzoekt de secretaris om de tekst van het huishoudelijk reglement goed door te nemen op eventuele taalfouten.

Verder moet de websitebeheerder worden toegevoegd aan het organogram.

Ook de afspraken over het clubgebouw van de Schoorlse IJsclub moeten erin, want daar wordt ook gebruik van gemaakt.

Joost Bergsma merkt op dat Ernst de Bruin niet meer in de wedstrijdcommissie zit, en dat de titel ’jurylid’ niet bij Joost

hoort.

Gerard Pater vraagt of de redacteurs van de website vermeld kunnen worden.

De nieuwe vereniging zal ook een clubblad hebben, Gerard Becker die de ’Dweilpauze’ deed voor de STG Schoorl zal

doorgaan als redacteur. Er wordt voorgesteld een nieuwe naam te kiezen voor het clubblad, maar het voorstel ’de Doorlo-

per’ wordt afgekeurd als Richtje opmerkt dat het clubblad van Limmen al zo heet. Uit de vergadering komt het voorstel

om de naam Dweilpauze te houden, en bij handopsteking wordt dit voorstel met meerderheid aangenomen.

Contributie

Het punt van de contributie is in de vorige vergadering al uitgebreid ter sprake gekomen en de beslissing daaruit wordt

overgenomen, dat wil zeggen dat de aanwezigen alle financiële stukken zullen ontvangen en dat goedkeuring verleend

wordt hangende eventuele bezwaren aangaande deze stukken.

Mocht er geen goedkeuring volgen, dan wordt een nieuwe vergadering uitgeschreven.

Clubkleding

Het voorstel vanuit de fusiecommissie is om clubkleding aan te schaffen voor iedereen die schaatst. Het is belangrijk om

op de ijsbaan zichtbaar te zijn als één vereniging.

Om de hardlopers niet te benadelen zouden die ook kleding krijgen, bijvoorbeeld een shirt. Er is wat twijfel bij Dennis

over de waardering voor een loopshirt, aangezien dit eerder gedaan is bij de STG Schoorl en er toen gemengde geluiden

waren. Gerard Pater geeft aan dat een groot deel van de lopers op woensdag het nieuwe shirt wel draagt.

Er kan ook gedacht worden aan andere manieren om de lopers iets te bieden door een reservering in het budget op te

nemen.
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Voor die nieuwe kleding moeten in ieder geval een logo en kleuren worden gekozen. Edwin vraagt of er inspraak is. De

fusiecommissie is hiermee bezig, dus voor vragen, opmerkingen en suggesties kan daarmee contact gezocht worden. De

fusiecommissie bestaat nog omdat er nog werk te doen is op gebied van logo, kleding en het clubblad. Daarna wordt deze

commissie opgeheven.

Voor de kleding moet gedacht worden aan zeven- à achtduizend euro uit eigen reserve.

Er zijn geen tegengeluiden uit de vergadering, dus zal het plan voor de kleding doorgezet worden.

Rondvraag

Frank Smit komt naar voren om mee te delen dat hij blij is dat de fusie van de verenigingen rond is en reciteert een kort

vers:

Het beste bergverzet om een berg te verzetten is een berg verzet.

Cees Stoop deelt mee dat hij van alle schaatsers de persoonlijke records bijhoudt.

Dennis meldt dat veel bij het oude blijft, maar met sommige zaken wordt een frisse start gemaakt. De clubrecords beginnen

van voren af aan, dus kan iedereen een clubrecord schaatsen bij de eerste wedstrijd.

Tenslotte heeft Hans Stapel nog enkele lovende woorden voor Lex en Dennis, die de fusie hebben getrokken, en voor beide

een mooie fles wijn met bijpassend etiket.

Sluiting

De vergadering wordt afgesloten met een borrel.
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