
Notulen Algemene Ledenvergadering van IJsclub de Molenkolk op 17 november in de  

 

1. Deze ledenvergadering heeft een bijzonder karakter zoals al te zien was aan de boog en het bord 
jubilaris aan de buitenkant. Wat is het geval? 
Voorzitter Martin Nieuwenhuis zit dit jaar precies 40 jaar in het bestuur van de ijsclub en bovendien 
hanteert hij al 30 jaar met ferme hand de voorzittershamer.  
Daarom neemt de secretaris, na het openen van de vergadering meteen de hamer over een houdt 
een speech om dit speciale feit te memoreren. En er wordt hem een speciale schaatscorsage 
opgespeld.  
Hierna neemt de toch verraste voorzitter ( hij heeft niets in de gaten gehad wat een wonder mag 
heten) weer de leiding. 
 
2. Mededelingen:  
Er waren afmeldingen van Carla Geurts, Wilfried Besseling (die de toepasselijke lekkere traktatie 
heeft verzorgd), Wilko Kornegoor, Marga Leerkes, Bert Gerritsen, Maurice Geurts en Rieks Eggens. Er 
zijn dus weer 30 leden aanwezig in de keet en dit getal is al jaren zo. Toch wil de voorzitter 
benadrukken dat hij er achter aan  gaat waar die andere 370 leden gebleven zijn. Schone taak voor 
hem. 
We hebben weer geen ijs gehad, maar dat betekent niet dat het bestuur niets gedaan heeft. 

• Samen met buurman Gerard Willemsen hebben we het terrein achter de keet opgeruimd en 
vooral ook rommel afgevoerd. 

• De schoolkinderen hebben dit jaar de wilgen weer geknot en de HSL heeft dat afgemaakt. 
Waarna een enorme bult snoeihout ogestookt is, aangezien we niet weten of de “paas”vuren 
volgend jaar nog gehouden mogen worden.  Ook heeft lid Wilfried Berendsen de dikste 
stammen verpulverd en afgevoerd naar For Farmers waar het als biomassa gebruikt gaat 
worden. Een win-win situatie 

• Ons terrein is gelukkig ook gebruikt door 40 kinderen van volleybal vereniging WIK. Zij 
hebben hier hun kamp opgeslagen en dat was een groot succes.  

• En onze nieuwe krabbelbaan gaat automatisch onder water (als het maar genoeg regent! In 
het weekend van 19/20 november 2022 lag hij mooi dicht, maar tekort vorst helaas. 

 
3. Jaarrekening en verantwoording: 
Er is een positief saldo van € 109,15. Op de spaarrekening staat nog € 16.298,46, op de rekening 
courant 1494,09 en in kas € 346,06. In totaal dus€ 18.138,61. Dus stelt het bestuur voor om de 
contributie voor 2022-2223 niet te verhogen. De kascommissie heeft de boeken gecontroleerd en in 
orde bevonden zodat de penningmeester en daarmee het bestuur decharge verleend wordt. Huub 
v.d, Berg treedt af als kascommissielid, Herman van Rooijen is nu kascommissie lid naast René Aal. 
Henk Kornegoor wordt benoemd als nieuw reserve kascommissielid. Uiteraard wordt Huub bedankt!  
De notulen van de ALV van 19 mei worden voorgelezen en akkoord bevonden. 
 
4. Bestuursverkiezing: 
Afscheid van Brigitte van Aalst. De voorzitter begint met een onsamenhangend verhaal over een Belg 
met een snackbar die zijn inventaris verkocht heeft in ruil van een energiezuinig baktoestel. Hij heeft 
daar enorme spijt van gekregen. Maar daardoor is onze Ieskeet opgepimpt met stoelen,tafels, 
banken en verlichting meer naar de eisen van deze tijd. Voortaan moeten leden wel een kussentje 
meenemen (voorstel van lid Henk Kornegoor) om blaasontsteking en aambeien te voorkomen. Maar 
voor deze design inrichting heeft Brigitte toch maar mooi gezorgd en we danken haar hartelijk voor 
haar inzet. Jammer dat er in haar bestuurstijd geen ijs is geweest. Zij krijgt afwijkend van het 
traditionele cadeau (fles jägermeister) een bloemetje, want anders wordt de fles opgedronken door 
haar partner. De vier bestuursleden Jan Berns, Rowdy Willemsen, Marieke Kornegoor en Martje 



Eggens-Postma worden weer herkozen en onder groot applaus wordt Sophie Horstink gekozen als 
nieuw bestuurslid van ijsclub de Molenkolk. De verkiezingscommissie (Lid Guus Willemsen en lid 
Rinse Kooistra) maakte het nog even spannend door  te melden dat er 3 ongeldige stemmen waren, 
maar met 27 geldige stemmen is de uitslag rechtsgeldig.  
5. De traditionele verloting verloopt gelukkig goed. Tom Horstink heeft de eerste prijs en kiest de 
Grolsche muts, want om je eigen pakket te kiezen was te gek. Dochter Sophie heeft de tweede prijs 
en kiest wijselijk het molenpakket zodat de derde prijs naar de lachende Wim Gerritsen gaat: de 
uiteindelijke eerste prijs een pakket van Horstink. Het kan verkeren zei Brederode al. 
 
6. Rondvraag: 
Tom Horstink vraagt zich af of in de nieuwe statuten vermeld staat of er ook leden buiten onze 
gemeente lid kunnen worden. Er is nu al een lid uit Zutphen en aangezien Tom er in mei niet bij was 
bij de vaststelling van de nieuw statuten wil hij dit toch nog even weten. Meteen kwam er een vraag 
uit de zaal of Tom misschien in mei op hoogte stage was geweest. De voorzitter kon de vraag 
gelukkig weerleggen. Het feit dat er ook mensen uit de Luur en de Emmer lid wilden worden is het 
artikel over alleen leden uit Steenderen en Bronkhorst los gelaten. 
Tom mist ook de aanwezigheid van een wethouder. Voorheen waren Bart van Rooij en Willem Buunk 
wel van de partij. Volgend jaar sturen we een persoonlijke uitnodiging. 
 
Aan het eind van de Algemene Ledenvergadering wordt naast een fles jägermeister, met speciaal 
etiket, een fotocollage en een bord met de tekst Martin Nieuwenhuis Bocht aan de jubilerende 
voorzitter aangeboden.  
Om 10 voor 10 sluit Martin de vergadering en het bleef nog even gezellig in de keet. 


