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Jaarverslag	seizoen	2018_2019	
	
Datum:	11	september	2019	
Versie:	1	
	

1. Inleiding	
Het	 bestuur	 van	 STG	 Zaanstreek	 is	 verantwoordelijk	 voor	 de	 dagelijkse	 leiding	 van	 onze	
vereniging.	 Het	 bestuur	 van	 STG	 Zaanstreek	 geeft	 richting	 aan	 de	 vereniging,	 bewaakt	 de	
plannen	en	stelt	ambities	voor	de	toekomst.	Het	dagelijks	bestuur	bestaat	uit	de	voorzitter,	
penningmeester	en	secretariaat.	Persoonlijk	vind	ik	het	een	goede	ontwikkeling	dat	zowel	het	
secretariaat	 als	 het	 penningmeesterschap	 duo	 posities	 zijn	 geworden.	 Dit	 houdt	 het	
behapbaar,	 leuk	 en	 uitdagend	 om	 te	 doen.	 Wie	 weet	 in	 de	 toekomst	 ook	 een	
duovoorzitterschap?	 Naast	 deze	 drie	 functies	 zijn	 er	 vijf	 bestuursleden	 met	 ieder	 een	
gespecialiseerde	 commissietaak	 binnen	 het	 bestuur,	 te	 weten	 Commissaris	 Jeugdzaken,	
Technische	zaken,	PR	en	Communicatie,	Activiteitencommissie	en	Algemene	zaken.	Tevens	
willen	we	Marcel	Olie	als	nieuw	bestuurslid	voorstellen	deze	vergadering,	Marcel	zal	zich	in	
eerste	instantie	richten	op	algemene	zaken	binnen	het	bestuur	en	o.a.	het	werven	van	nieuwe	
sponsoren.	
Verder	 zijn	 er	 diverse	 ondersteunende	 functies	 zoals	 die	 van	 de	 Webmaster,	
Wedstrijdcommissie	 en	 baanabonnementenadministratie.	 Deze	 functies	 maken	 geen	
onderdeel	 uit	 van	 het	 bestuur,	 maar	 zijn	 wel	 een	 essentieel	 onderdeel	 voor	 het	 goed	
functioneren	van	de	vereniging,	net	als	alle	andere	vrijwilligers	en	 leden	die	de	vereniging	
levend	houden.		
Dit	document	is	het	jaarverslag	van	STG	Zaanstreek	over	het	seizoen	2018_2019.	Het	verslag	
geeft	de	voornaamste	beleidszaken,	activiteiten	en	de	verantwoording	van	het	bestuur	over	
het	afgelopen	seizoen	weer.	Het	jaarverslag	inclusief	de	financiële	rapportages	zijn	door	de	
bestuursleden	 naar	 eer	 een	 geweten	 opgesteld,	 ten	 einde	 tijdens	 de	 Algemene	
Ledenvergadering	op	26	september	2019	decharge	te	verkrijgen	over	het	seizoen	2018_2019	
voor	het	gevoerde	beleid	en	het	bestuur	als	geheel.		
	
Oostzaan,	september	2019	
	
Kees	Waqué	|	Voorzitter	
 

 
 
T		+31	(0)6	27	33	77	30	
E		voorzitter@stg-zaanstreek.nl	
stg-zaanstreek.nl	
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2. Algemene	terugblik	door	de	voorzitter	
Een	jaartje	rust?	In	geen	geval.	In	het	verslag	van	vorig	jaar	schreef	ik	dat	we	een	druk	jaar	
achter	 de	 rug	 hadden	 met	 o.a.	 het	 40-jarig	 jubileum,	 diverse	 nieuwe	 activiteiten	 wat	
resulteerde	in	een	groot	aantal	nieuwe	leden.	Het	onderwerp	financiën	vulde	een	groot	deel	
van	de	vorige	ALV	én	dat	was	goed.	Grote	betrokkenheid	van	de	leden	en	oplossingen	werden	
geboden.	Vanuit	de	vergadering	hebben	we	nieuwe	uitdagingen	en	doelen	meegekregen.		
		
Financiën	en	Penningmeester	
De	 boodschap	 vanuit	 de	 ALV	 vorig	 jaar	 was	 duidelijk,	 een	 strakke	 begroting	 en	 daarmee	
rondkomen	en	zoeken	naar	penningmeester(s).	Werk	aan	de	winkel	direct	ná	de	ALV,	want	
waar	 haal	 je	 een	 penningmeester	 vandaan,	 wie	 wil	 zich	 aan	 deze	 best	 wel	 zware	 taak	
verbinden.		
René	en	Aaffiena	Moerland	meldde	zich	een	maand	na	de	ALV	en	heel	correct,	ze	wilde	met	
een	schone	lei	beginnen.	Dit	werd	gerealiseerd	met	het	overdrachtsdocument	en	vaststelling	
van	een	correcte	en	sluitende	2018	 jaarbalans.	Speciale	dank	gaat	uit	naar	Marco	van	der	
Laan,	van	de	Van	der	Laangroep	voor	zijn	professionele	beschouwing	t.a.v.	de	correctheid	van	
onze	2018	balans.	Het	Dagelijks	Bestuur	had	van	de	ALV	de	toestemming	gekregen	om	de	post	
van	penningmeester	in	te	vullen	–	en	als	dat	onmogelijk	was,	kosten	voor	een	boekhouder	te	
verrekenen.	Gelukkig	kwam	het	niet	zo	ver.	René	en	Aaffiena	Moerland	hebben	het	als	duo	
prima	gedaan.	Een	overzichtelijke	boekhouding	en	er	bovenop	zitten	is	de	basis	geweest	voor	
een	mooie	jaarafsluiting.	
	
Overige	functies	
Gelukkig	tijdens	de	ALV	konden	we	een	nieuw	wedstrijdcommissie	bekend	maken.	Fijn	om	
mee	te	mogen	maken	dat	er	tijdens	de	ALV	leden	zich	wilde	melden	als	vrijwilliger.	Met	alle	
wedstrijden	volgend	is	het	prima	gegaan.		
	
Voorzitter	
Mijn	eigen	periode	als	voorzitter	zat	erop,	drie	jaar	met	plezier	volbracht.	Met	vertrouwen	van	
de	vereniging	werd	ik	gekozen	voor	nog	een	gelijke	periode.	Doel	destijds…	meer	jeugd	en	
inline	skate	baan.	En	dat	doel	staat	nog	steeds.		
Vroeger	 was	 alles	 anders,	 meer	 schaatswinters	 waardoor	 meer	 jeugd	 met	 onze	 sport	 in	
aanraking	kwam.	Er	was	ook	weinig	anders,	NED	1,	2	en	3.	Géén	mobieltjes	en	noem	maar	op.	
Voor	ons	als	vereniging	nog	steeds	een	inhaalrace	om	dadelijk	het	grote	gat	op	te	vullen	van	
leden	die	toen	lid	werden.	Nu	de	grootste	groep,	ca	60%	nog	altijd	ouder	dan	40	jaar.		
We	 kunnen	 niet	 uitgaan	 van	 winters	 als	 voorheen,	 we	 moeten	 anticiperen	 op	 nu	 en	 de	
toekomst,	5-10	jaar	verder	om	het	voortbestaan	van	de	vereniging	te	kunnen	waarborgen.	
Een	taak	voor	het	bestuur	die	extra	inspanning	vraagt,	creativiteit	en	doorzettingsvermogen.	
Maar	we	moeten	er	wel	als	vereniging	met	z’n	allen	de	schouders	onder	zetten.	
Ik	wil	de	rol	als	voorzitter	nog	3	jaar	vervullen.	
	
Ontwikkelingen	faciliteiten	inline	skaten	
De	 gesprekken	 met	 Gemeente	 Zaanstad	 zijn	 verder	 geïntensiveerd.	 Samen	 met	
Schaatsvereniging	 Assendelft	 proberen	we	 op	 de	 locatie	 in	 Assendelft	 een	 skeelerbaan	 te	
realiseren.	Een	multifunctionele	asfaltbaan	die	ook	voor	andere	toepassingen	bestemd	kan	
zijn.	Ons	 aanbod	 is	 goed,	we	 bieden	 een	 niche	 sport	 en	willen	 veel	 kinderen	 aanspreken.	
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Daarnaast	natuurlijk	een	prima	 locatie	voor	onze	eigen	trainingen,	 inline	skaten,	maar	ook	
bijvoorbeeld	krachttrainingen.	
Zelf	zit	ik	als	voorzitter	ook	in	de	Visiegroep	Sport	en	Bewegen	van	Gemeente	Zaanstad.	Actief	
meedenken	met	het	sportbeleid,	kan	in	ons	geval	zeker	geen	kwaad.		
	
Sponsoring	en	trainersbeleid	
Voor	een	vereniging	die	veel	activiteiten	onderneemt,	heb	je	naast	de	contributiebetalingen	
geld	van	sponsors	en	adverteerders	nodig.	We	hebben	nieuwe	sponsors	binnen	kunnen	halen,	
maar	er	hebben	er	ook	afscheid	genomen.	Ondanks	dat	wij	een	goede	vereniging	zijn	voor	de	
sponsors,	past	een	bijdrage	in	veel	gevallen	niet	meer	bij	de	veranderde	bedrijfsvoering.	Daar	
zullen	we	meer	aandacht	aan	moeten	besteden,	waar	al	actie	is	op	ondernomen.	Ook	trainers,	
want	net	als	bij	de	 leden	willen	we	over	5-10	 jaar	nog	voldoende	trainers	hebben.	Zonder	
trainers,	geen	begeleiding	op	het	ijs.	Er	zijn	wat	ideeën	besproken	in	het	bestuur	afgelopen	
jaar,	de	verwachting	is	dat	komende	periode	gewerkt	wordt	aan	een	trainers	beleid.	
	
Resumé	
We	hebben	veel	bereikt,	financieel	en	bestuurlijk.	Twee	penningmeesters	aangesteld	en	de	
financiën	 op	 orde.	 De	 VOG	 en	 AVG,	 waar	 we	 als	 vereniging	 voorloper	 zijn	 t.o.v.	 andere	
sportverenigingen	in	de	Zaanstreek,	is	geregeld	zoals	het	hoort.		
Het	is	een	druk	jaar	geweest	en	ik	verwacht	dat	het	komend	jaar	niet	anders	het	geval	is.	Met	
het	gehele	bestuur	hebben	we	énorm	veel	gedaan	afgelopen	jaar,	wat	te	lezen	is	in	de	hierop	
volgende	verslagen.	Ik	ben	er	trots	op!	
Ik	dank	naast	alle	bestuursleden	óók	alle	vrijwilligers	die	zich	op	elke	wijze	hebben	ingezet	
voor	de	vereniging.	Actieve	vrijwilligers	zijn	het	kloppend	hart	van	onze	vereniging,	nogmaals	
dank!	
	
Het	hoofdstuk	algemene	terugblik	door	de	voorzitter	in	dit	jaarverslag	is	opgesteld	door	Kees	
Waqué.	
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3. Secretariaat	
Het	secretariaat	van	STG-Zaanstreek	heeft	zich	actief	beziggehouden	met	de	ondersteunende,	
administratieve	en	organisatorische	 taken,	die	 zich	 richten	op	de	 structurele	en	effectieve	
ondersteuning	 van	 de	 bestuurlijke	 processen	 en	 activiteiten	 binnen	 de	 vereniging	 STG-
Zaanstreek	in	breedste	zin	van	het	woord.		
	
Tweehoofdig	Secretariaat	
Het	secretariaat	kent	vele	ondersteunde	taken	en	verantwoordelijkheden.	Globaal	zijn	deze	
in	twee	categorieën	in	te	delen:	a)	Taken	die	Urgent	&	Belangrijk	zijn	(meestal	tijdsgebonden	
en	 directe	 acties	 met	 een	 deadline	 vereisen),	 b)	 Taken	 die	 Belangrijk	 &	 Niet-Urgent	 zijn	
(nauwelijks-tijdsgebonden).	 Om	 moverende	 reden	 is	 gekozen	 voor	 een	 tweehoofdig	
secretariaat	 met	 de	 volgende	 taakverdeling:	 1.)	 Een	 secretaris	 die	 de	 backoffice	 c.q.	
belangrijke	&	niet-urgente	zaken	behartigt,	zijnde	Peter	Moerland	2.)	Een	secretaris	die	de	
evenement-gerelateerde	c.q.	urgent	belangrijke	zaken	behartigt	en	de	secretaris	vervangt	bij	
afwezigheid,	 zijnde	 Sandra	 Buurs.	 De	 huidige	 bezetting	 van	 het	 secretariaat	 zal	 met	 de	
aanvang	 van	 seizoen	 2020-2021	 naar	 verwachting	 herzien	 gaan	worden.	 De	 taakverdeling	
binnen	het	secretariaat	is	in	verder	detail	uitgewerkt	in	document	201904125	Taakverdeling	
Secretariaat	(Kruisjeslijst).xlsx	
	
Overzicht	jaaractiviteiten	Secretariaat	
	
Bestuursvergaderingen	en	Notulen	
De	 in	 het	 afgelopen	 seizoen	 geïntroduceerde	 LOP-agenda/notulen	 methodiek	 voor	 de	
bestuursvergaderingen	wordt	door	alle	bestuursleden	als	effectief	en	plezierig	ervaren.	De	
LOP-lijst	 (lijst	 Open	 Punten)	 fungeert	 afwisselend	 als	 Agenda	 en	 als	 Notulen	 van	 de	
vergadering	en	draagt	bij	aan	efficiënt	en	gestructureerd	verlopende	bestuursvergaderingen.	
De	LOP	lijsten	worden	gearchiveerd	op	de	STG-drive.	
	
Ledenlijst	en	ledenmutaties	
De	ledenlijst	van	STG-Zaanstreek	is	één	centraal	en	beveiligd	database	bestand,	waarvan	ieder	
kwartaal	een	update	uitgegeven	wordt.	De	ledenlijst	in	Excel	heeft	verschillende	Tab	bladen:	
1.	Disclaimer,	2.	Ledenbestand	met	NAW	gegevens,	geboortedatum,	KNSB	categorie,	leeftijd	
en	leeftijd	op	peildatum	1	juli,	bankgegevens,	e-mail	adressen,	baanabonnement	en	historie	
lidmaatschap,	3.	Overzicht	Trainers,	4.	Overzicht	Aspirant	Leden	waarvoor	een	KNSB	nummer	
aangevraagd	is,	5.	Overzichten	actieve	leden	in	grafiek	vorm	(leeftijdsopbouw,	ledenverloop,	
enz.),	6.	Data	analyse	(middels	draaitabellen),	7.	Mailing	lijst	email	adressen,	8.	Oud-leden	lijst	
met	 naam	 voornaam,	 geboortedatum	 en	 opzegdatum	 en	 9.	 Overzicht	 KNSB	
leeftijdscategorieën.	
	
Van	de	ledenlijst	wordt	een	automatisch	back-up	gemaakt	naar	een	Europees	gecertificeerde	
Cloud-server	(Hi-Drive).	Het	accuraat	en	up-to-date	houden	van	de	ledenlijst	is	een	continu	
proces.	Het	beheer	van	de	ledenlijst	wordt	door	de	secretaris	gedaan.	Bij	de	totstandkoming	
en	 het	 beheer	 van	 het	 ledenbestand	 is	 de	 grootst	 mogelijke	 zorgvuldigheid	 betracht.	 De	
secretaris	maakt	per	kwartaal	een	update	van	de	ledenlijst	en	distribueert	deze	beveiligde	lijst	
naar	de	bestuursleden.	
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Overzicht	&	historie	leden	STG-Zaanstreek	
Uit	 de	 ledenlijst	 kunnen	 diverse	 gewenste	 overzichten	 gemaakt	 worden,	 zoals	 het	
ledenverloop	en	leeftijdscategorieën.	Onderstaand	zijn	in	grafiekvorm	een	aantal	overzichten	
weergegeven	(stand	van	zaken	per	peildatum	15	september	2019):	

	
	
**	Ledenaantallen	weergave	aangepast	naar	criteria	2018	(excl.	donateurs)	
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Ledenhistorie	over	het	afgelopen	seizoen:	
Op	 een	 totaal	 van	 218	 leden	 kende	 ook	 dit	 seizoen	 een	 flink	 aantal	 wijzigingen	 in	 ons	
ledenbestand.	We	hebben	dit	seizoen	totaal	27	nieuwe	leden	mogen	begroeten,	een	bijzonder	
mooie	aanwas	van	bijna	12,5%.	De	uitstroom	van	leden	was	helaas	wat	groter,	totaal	34	leden	
hebben	hun	lidmaatschap	opgezegd,	is	ruim	15,5%.	Het	aantal	donateurs	groeide	met	twee	
afzeggingen	en	drie	nieuwe	donateurs	naar	15.	
	
De	ledenlijst	laat	de	volgende	details	zien:	

	
In	grafiekvorm	weergegeven	ziet	het	ledenverloop	er	als	volgt	uit:	
	

	
	
	 	

Lidmaatschap	datum(Meerdere	items)

Nieuwe	leden:

Rijlabels

Aantal	van	
leeftijdscategorie	op	

peildatum
Leeftijd 	Categorie

Junioren	A 1 17 tm 18 Junioren A
Junioren	B 1 15 tm 16 Junioren B
Junioren	C 1 13 tm 14 Junioren C
masters	40+ 4 39 tm 100 Mas ters
masters	50+ 1 39 tm 100 Mas ters
Neo-senioren 2 19 tm 22 Neo-s enioren
Pupillen	A 4 12 Pupillen A
Pupillen	B 3 11 Pupillen B
Pupillen	C 1 10 Pupillen C
Pupillen	D 6 9 Pupillen D
Pupillen	E 1 8 Pupillen E
Senioren 2 23 tm 38 Senioren
Eindtotaal 27

Opzegdatum (Meerdere	items)

Opzeggingen:
Rijlabels Aantal	van	Opzegdatum Leeftijd 	Categorie
Junioren	A 2 17 tm 18 Junioren A
Junioren	B 6 15 tm 16 Junioren B
Junioren	C 2 13 tm 14 Junioren C
masters	40+ 5 39 tm 100 Mas ters
masters	50+ 1 39 tm 100 Mas ters
masters	60+ 3 39 tm 100 Mas ters
Neo-senioren 2 19 tm 22 Neo-s enioren
Pupillen	A 3 12 Pupillen A
Pupillen	B 1 11 Pupillen B
Pupillen	C 3 10 Pupillen C
Pupillen	D 4 9 Pupillen D
Senioren 2 23 tm 38 Senioren
Eindtotaal 34
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Positief	 is	 het	 grote	 aantal	 nieuwe	 jeugdleden,	 dankzij	 de	 actieve	 begeleiding	 van	 onze	
coördinatoren	 en	 trainers,	 het	 organiseren	 van	 diverse	 evenementen,	 de	 publiciteit	 in	 de	
regionale	 bladen	 en	 het	 laagdrempelige	 skeeleren	 hebben	 we	 een	 groot	 aantal	 nieuwe	
jeugdleden	mogen	begroeten.	
	
Ook	dit	seizoen	is	het	relatief	hogere	aantal	opzeggingen	in	de	categorie	junioren	een	serieus	
aandachtspunt	 binnen	 het	 bestuur.	 Om	 de	 motivatie	 en	 achterliggende	 reden	 van	 de	
opzeggingen	te	achterhalen,	vragen	we	bij	de	bevestiging	einde	lidmaatschap	naar	de	reden	
voor	 het	 beëindigen	 van	 het	 lidmaatschap,	 ten	 einde	 er	 voor	 ons	 verbeterpunten	 uit	 te	
kunnen	halen.	Van	de	34	opzeggingen	kregen	we	verassend	veel	positieve	 respons	van	de	
ouders,	in	slechts	één	geval	kregen	we	geen	reactie	terug.	Een	rode	draad	in	de	motivatie	voor	
opzegging	werd	door	een	ouder	treffend	verwoord:	“Is	denk	ik	een	beetje	de	leeftijd.	Vorig	
jaar	wilde	ze	al	geen	wedstrijden	meer	doen.	Ze	kon	zich	lastig	motiveren.	Ze	heeft	jaren	met	
plezier	 geschaatst,	 maar	 het	 was	 denk	 ik	 tijd	 voor	 iets	 anders.	 Dochter	 is	 paar	 maanden	
geleden	met	 voetbal	 begonnen	 en	 daar	 speelt	 ze	 met	 vriendinnen.	 Schaatsen	 is	 toch	 een	
individuele	sport.	Denk	dat	STG	goed	bezig	is,	puberleeftijd	is	lastig.	Ze	moeten	hun	eigen	weg	
vinden.	Denk	dat	alle	sporten	in	die	leeftijd	leden	verliezen”.	
	
Verder	waren	er	langdurige	blessures	b.v.	“heeft	al	lang	last	van	een	slepende	enkel	blessure	
en	vindt	het	jammer	en	mogelijk	pakt	ze	het	weer	op	volgend	seizoen	of	daarna.	Heel	hartelijk	
bedankt	 voor	 de	 leuke	 tijd	met	 de	 STG.	 De	 trainers	 o.a.	 Chris	 Schuurman	 en	 Co	 Friemann	
hebben	 het	 superleuk	 gedaan	 met	 de	 begeleiding”.	 Ook	 privéomstandigheden	 (scheiding	
ouders),	verhuizingen,	school	en	studie	of	gewoon	geen	zin	meer	waren	de	oorzaak	voor	het	
beëindigen	van	het	lidmaatschap.	
	
Vorig	seizoen	gaf	ons	40-jarig	jubileum	een	extra	aantal	nieuwe	jeugdleden.	In	de	loop	van	het	
skeeler-	en	schaatsseizoen	bleek	dat	onze	sport	niet	voor	iedereen	weggelegd	is.	Tijdens	de	
interne	evaluatie	van	potentiele	nieuwe	jeugdleden	en	de	11	pupillen	die	afgezegd	hebben	
bleek	dat	zij	zich	ondanks	alle	inspanningen	de	schaatstechniek	niet	eigen	konden	maken.	Dat	
is	jammer,	maar	onvermijdelijk.	Tot	slot	de	grafische	weergave	van	de	leeftijdsopbouw	van	
ons	ledenbestand,	hier	zien	we	eveneens	waar	de	aandachtsgebieden	liggen.	

0
10
20
30
40
50
60
Pupillen

Junioren

Neo-senioren

SeniorenMasters	40+

Masters	50+

Masters	60+

Leeftijdsopbouw	2019



	
	

20190911	ALV	Jaarverslag	STG-Zaanstreek	2018_2019	rev	1.docx																		11	september	2019	 Pagina	9	van	21	

	
KNSB-ledenlijst	
De	leden	van	STG-Zaanstreek	die	geregistreerd	staan	als	actief	sporter	dan	wel	bestuurslid	
en/of	 trainer,	 zijn	 opgenomen	 in	 de	 ledenlijst	 van	 de	 KNSB.	 De	 notering	 van	 een	 STG-
Zaanstreek	lid	op	de	ledenlijst	van	de	KNSB	is	belangrijk	i.v.m.	verzekeringstechnische	zaken,	
wedstrijdlicenties,	technische	ondersteuning	enz.	De	secretaris	voert	namens	STG	Zaanstreek	
de	mutaties	in	deze	lijst	uit.		
	
Privacywetgeving	AVG	
In	het	voorgaande	jaarverslag	hebben	we	je	al	iets	verteld	over	de	wet	Algemene	Verordening	
Gegevensbescherming	 (AVG).	 Deze	 wet	 geldt	 in	 gelijke	 mate	 voor	 grote	 professionele	
organisaties	als	kleine	vrijwilligersorganisaties	zoals	STG-Zaanstreek.	Voor	alle	verenigingen	is	
het	zaak	de	AVG	op	orde	te	hebben.	Een	aantal	verenigingen	om	ons	heen	doen	weinig	tot	
niets	met	deze	wet,	dat	is	een	keuze.	STG-Zaanstreek	heeft	ervoor	gekozen	om	wel	te	voldoen	
aan	 de	 AVG.	Waarom?	 In	 de	 eerste	 plaats	 omdat	 we	 zorgvuldig	 om	 willen	 gaan	 met	 de	
persoonsgegevens	 van	onze	 leden,	die	mogen	dat	 van	ons	 verwachten.	Verder	 zijn	wij	 als	
dagelijks	 bestuurders	 persoonlijk	 aansprakelijk	 indien	 blijkt	 dat	 er	 op	 geen	 enkele	 wijze	
invulling	gegeven	is	deze	wet.	Voor	jongeren	onder	de	16	jaar	en	als	het	gaat	om	medische	
gegevens	is	de	wet	extra	streng.	
	
Inmiddels	zijn	alle	 leden	geïnformeerd	over	onze	Privacy	Policy,	die	kun	 je	vinden	op	onze	
website	 https://www.stg-zaanstreek.nl/lidmaatschap/hoe-gaan-we-om-met-
persoonsgegevens/	
	
We	raden	je	aan	om	van	tijd	tot	tijd	de	website	te	bezoeken	om	reden	dat	wij	nog	voor	een	
klein	deel	bepalingen	moeten	toevoegen	en	er	mogelijk	nog	wijzigingen	kunnen	zijn.	
	
Inmiddels	 hebben	 we	 bij	 de	 Stichting	 AVG	 de	 AVG-verklaring	 verworven,	 dit	 is	 een	 zelf-
verklaring	waarin	we	verklaren	dat	we	alle	inspanningen	hebben	gepleegd	om	te	voldoen	aan	
de	 wet.	 Je	 vindt	 deze	 verklaring	 (als	 pdf-document)	 op	 de	 bovengenoemde	 link	 naar	 de	
website.	
	
Een	aantal	leden,	ouders,	trainers,	bestuursleden	en	anderzijds	betrokken	vrijwilligers	van	STG	
Zaanstreek	die	te	maken	krijgen	met	deel-persoonsgegevens	van	onze	leden	of	toestemming	
moeten	geven	voor	verwerking	van	de	persoonsgegevens,	zijn	door	ons	per	e-mail	benaderd.	
Dit	betreft	de	volgende	items:	

• Geheimhoudingsverklaringen	 nodig	 voor	 de	 wet	 AVG,	 we	 hebben	 29	 verklaringen	
opgevraagd	en	na	een	1e	herinnering	 zijn	vrijwel	alle	 verklaringen	binnen,	dan	wel	
toegezegd.	Dat	is	mooi,	allen	dank	voor	de	medewerking;	

• Op	2	september	j.l.	zijn	de	AVG	verklaringen	van	ouders	kinderen	jonger	dan	16	jaar	
verzonden	totaal	voor	41	kinderen	onder	de	16,	17	ouders	hebben	tot	nog	toe	akkoord	
gegeven.	Bij	deze	een	dringend	verzoek	aan	de	ouders	die	nog	niet	gereageerd	hebben	
om	z.s.m.	toestemming	te	geven	middels	een	reply	op	onze	mail.	

Voor	het	laatste	item	gaan	we	nog	een	herinnering	sturen,	daarna	moeten	we	beslissen	wat	
te	doen	moet	de	niet	regeerders.	De	wet	AVG	is	erg	streng	als	het	gaat	om	toestemming	van	
de	ouders/verzorgers	van	kinderen	onder	de	16	jaar.	
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Ten	slotte	is	de	AVG	en	de	werkwijze	van	beveiliging	van	de	deel	databestanden	ook	voor	de	
Vrienden	 van	 STG-Zaanstreek,	 de	 Baanabonnement	 aanvragen	 en	 de	 Esther	 van	 der	 Loos	
Award	van	toepassing,	de	extra	eisen	voor	de	laatstgenoemde	zijn	bevestigd	in	een	e-mail.	
	
Protocol	en	Procedure	VOG-verklaring	trainers	
In	het	kader	van	de	actuele	maatschappelijke	discussies	 rond	ongewenst	gedrag	o.a.	 “Me-
Too”	is	het	door	het	bestuur	wenselijk	geacht	om	voor	de	trainers,	die	direct	contact	hebben	
met	de	jeugdleden,	een	V.O.G.	(Verklaring	Omtrent	Gedrag)	aan	te	vragen.		
	
De	 V.O.G.-verklaringen	 van	 de	 trainers	 zijn	 inmiddels	 bijna	 allemaal	 binnen	 en	 de	 nog	
ontbrekende	 verklaringen	 zijn	 individueel	 besproken,	 omdat	 o.a.	 bleek	 dat	 een	 foutief	 e-
mailadres	verwerkt	was.	Hiervoor	zijn	nieuwe	aanvragen	in	gang	gezet.	
	
STG-Zaanstreek	is	toegelaten	tot	de	Regeling	Gratis	VOG	van	het	ministerie	van	Veiligheid	en	
Justitie	en	heeft	een	e-Herkenning	via	CreAim	IDentity	Service	Provider.	De	secretaris	bereidt	
de	aanvraag	online	voor.	De	betreffende	trainer	[m/v]	ontvangt	vervolgens	een	e-mail	(met	
een	link	en	een	aanvraagcode)	met	de	mededeling	dat	van	hem	een	VOG	wordt	gevraagd.	Via	
een	 link	 in	 deze	 e-mail	 moet	 de	 trainer	 inloggen	 middels	 zijn/haar	 DigiD.	 Daar	 rondt	 de	
betreffende	trainer	zijn/haar	VOG-aanvraag	af	door	te	bevestigen	dat	de	gegevens	juist	zijn	
opgenomen	en	als	het	goed	is	ontvangt	hij	of	zij	maximaal	8	weken	later	de	VOG-verklaring.	
	
Handboek	bestuur	
In	het	kader	van	de	verdere	professionalisering	en	waarborging	continuïteit	van	het	bestuur	
van	STG-Zaanstreek,	is	Anja	Burger	in	2017	gestart	met	de	opzet	voor	het	Handboek	Bestuur	
STG-Zaanstreek.	In	het	Handboek	worden	alle	actuele	taken	van	bestuursleden	en	vrijwilligers,	
procedures,	 protocollen	 en	 draaiboeken	 van	 terugkerende	 activiteiten	 vastgelegd.	 Dit	
waarborgt	de	opgebouwde	kennis	en	werkwijzen	binnen	de	vereniging	en	vereenvoudigt	een	
zorgvuldige	overdracht	naar	volgende	bestuurders	en	andere	functionarissen	in	de	vereniging.	
De	verdere	invulling	van	het	Handboek	zal	in	overleg	met	Anja	Burger	samen	met	de	secretaris	
plaatsvinden.	De	ontwikkeling	van	het	handboek	heeft	afgelopen	seizoen	op	een	wat	lagere	
prioriteit	gestaan,	vanwege	het	forse	tijdsbeslag	van	de	AVG-wetgeving.	
	
Baanverenigingen	Haarlem	&	Amsterdam	
De	 ontwikkelingen	 in	 het	 Gewest	 NH-U	 en	 het	 voornemen	 tot	 oprichting	 van	 de	 Baan	
Vereniging	Haarlem	en	Baan	Vereniging	Amsterdam,	met	als	rechtsvorm	een	Vereniging	van	
verenigingen,	zijn	gedetailleerd	beschreven	het	verslag	van	de	voorgaande	ALV	(2017).		
	
De	 ontwikkelingen	 hebben	 hun	 voortgang	 gehad	 en	 de	 Baanverenigingen	 Haarlem	 en	
Amsterdam	 zijn	 een	 feit.	Op	dinsdag	29	mei	 2018	heeft	 de	oprichtingsvergadering	 van	de	
Baanvereniging	Haarlem	plaatsgevonden.	Vanuit	het	bestuur	zijn	de	voorzitter	en	secretaris	
namens	STG-Zaanstreek	aanwezig	geweest.		
	
Ons	gewaardeerde	lid	Gerrit	Passenier	heeft	een	uitermate	belangrijke	bijdrage	geleverd	aan	
de	 oprichting	 van	 de	 Baanvereniging	 Haarlem.	 Gerrit	 Passenier	 zal	 onafhankelijk	 van	 zijn	
trainerschap	en	lidmaatschap	van	STG-Zaanstreek,	binnen	het	bestuur	van	de	Baanvereniging	
Haarlem	 de	 positie	 van	 1e	 penningmeester	 bekleden.	 Tijdens	 de	 gemeenschappelijke	
oprichtingsvergadering	op	29	mei	jl.	waren	er	terecht	veel	complimenten	voor	het	initiatief	
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en	de	uitvoering	van	en	door	het	bestuur	van	de	nieuwe	BVH.	Het	bestuur	van	STG-Zaanstreek	
wil	 in	 deze	ALV	 nogmaals	 haar	waardering	 uitspreken	 voor	 het	werk	 en	 de	 tijd	 die	Gerrit	
Passenier	 gestoken	 heeft	 in	 de	 oprichting	 van	 de	 BVH,	 dit	 alles	 bewonderingwaardig	
onafhankelijk	 van	 zijn	 lidmaatschap	 en	 activiteiten	 als	 trainer	 bij	 STG-Zaanstreek.	 Een	
compliment	 waard,	 mede	 omdat	 de	 primaire	 doelstelling	 van	 de	 BVH	 om	 de	
abonnementsgelden	 niet	 nog	 duurder	 te	 maken	 is	 gehaald	 en	 zelfs	 gedaald!	 De	
ontwikkelingen	bij	de	Baanvereniging	Amsterdam	volgden	vrijwel	hetzelfde	pad	als	Haarlem,	
zei	het	in	een	iets	trager	tempo.		
	
Van	de	nieuwe	baanverenigingen	verenigingen	Haarlem	en	Amsterdam	hebben	we	instructie-
documenten	 voor	 de	 abonnementsaanvragen	 en	 IJstrainingen	 2018-2019	 ontvangen.	 Er	 is	
zoals	bekend	organisatorisch	veel	veranderd	waardoor	de	aanvragen	niet	meer	via	het	Gewest	
NH/U	 lopen	 dit	 terwijl	 de	 aanvraagprocedures	 in	 hoofdlijnen	 ongeveer	 hetzelfde	 zijn	
gebleven,	 de	 routering	 is	 structureel	 anders	 geworden.	 Dit	 bleek	 toch	 nog	 wel	 een	
uitzoekwerkje.	
	
Abonnement	aanvragen	en	verwerking	
Het	ons	bekende	aanvraagformulier	voor	baanabonnementen	 is	niet	meer	operationeel	 te	
krijgen	in	verband	met	de	nieuwe	website	van	STG-Zaanstreek.	Dit	was	een	uitdaging,	zowel	
in	 tijd,	 als	 complexiteit.	 Binnen	het	 secretariaat	 zijn	 in	 zeer	 korte	 tijd	 twee	geheel	nieuwe	
aanmeldformulieren	 voor	 Haarlem	 en	 Amsterdam	 ontwikkeld	 en	 getest,	 waarbij	 de	
functionaliteit	 t.a.v.	 type	 training,	 leeftijdscategorie,	 abonnementskosten	 1e	 en	 2e	
abonnement	 enz.	 enz.	 grotendeels	 geautomatiseerd	 zijn.	 Jos	 en	Gré	 de	 Lange	 hebben	 als	
vanouds	de	arbeidsintensieve	taak	weer	op	zich	genomen	(complimenten	daarvoor!)	om	alle	
abonnementsaanvragen	 verder	 te	 verwerken	 en	 in	 het	 daarvoor	 bestemde	 format	 aan	 te	
leveren	van	de	nieuwe	baanverenigingen.		
	
Het	hele	aanvraagproces	is	in	een	kleine	werkgroep,	bestaande	uit	Jos	en	Gré	de	Lange,	René	
en	 Aaffiena	 Moerland,	 Sandra	 Buurs	 en	 Peter	 Moerland,	 besproken	 en	 snel	 werkbaar	
gemaakt.	 De	 aanvragen	 voor	 de	 baanabonnementen	 zijn	 inmiddels	 gedaan	 en	 gaande	 en	
worden	fysiek	verwerkt	door	Jos	en	Gré	de	Lange.	
	
De	 bestelde	 abonnementen	 op	 10	 september	 jl.	 zijn	 vergelijkbaar	 met	 vorig	 jaar,	 op	 de	
zaterdag	middag	trainingen	na.	Dat	vooral	op	de	zaterdag	middag	minder	abonnementen	zijn	
besteld	 is	 opvallend.	 Na	 het	 vergelijken	met	 de	 lijst	 van	 vorig	 jaar	 is	 de	 conclusie	 dat	 de	
jeugdleden	die	opgezegd	hebben	op	de	zaterdag	middag	abonnement	hadden	vorig	jaar	en	
dat	nog	niet	alle	nieuwe	leden	reeds	zijn/haar	abonnementen	hadden	besteld.		
	
Vooral	nieuwe	leden	vinden	het	lastig	om	abonnementen	te	bestellen.	Bij	het	testen	van	het	
formulier	 vonden	wijzelf	 het	 vrij	 duidelijk	 en	 overzichtelijk,	 gebleken	 is	 dat	 dit	 beter	 kan.	
Daarom	is	het	voornemen	om	voor	volgend	jaar	een	informatief	boekje/hand-out	te	maken	
met	alle	informatie	die	ook	voor	nog	niet	doorgewinterde	leden	duidelijk	is.	
	
Het	 hoofdstuk	 secretariaat	 in	 dit	 jaarverslag	 is	 opgesteld	 door	 Peter	Moerland	 en	 Sandra	
Buurs.	
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4. Financiële	verantwoording	
Financieel	Jaarverslag	STG	Zaanstreek	ten	behoeve	van	de	ledenvergadering	STG	Zaanstreek	
op	26-9-2019.	Opgesteld	door	Aaffiena	Moerland.	
	
Financieel	Jaarverslag	2018	–	2019	
	
Nadat	er	 tijdens	de	ALV	 in	 september	2018	geen	penningmeester	was	opgestaan,	hebben	
René	en	ik	in	oktober	2018	het	besluit	genomen	om	ons	aan	te	melden	als	penningmeester	
van	STG	Zaanstreek.	Maar	wel	onder	de	volgende	voorwaarden:	
	

v Beginnen	met	een	schone	lei	(dus	een	sluitende	Balans/W&V-rekening	2017-2018)	
	

v De	Balans	en	W&V-rekening	2017	–	2018	laten	goedkeuren	door	een	accountant	
	

v Het	aanpassen	van	de	begroting	2018	–	2019	naar	de	laatste	ALV-inbreng	
	
Nadat	 aan	 bovenstaande	 voorwaarden	 was	 voldaan	 is	 per	 email	 naar	 de	 leden	 akkoord	
gevraagd	om	René	en	mij	als	penningmeesters	toe	te	laten	tot	het	bestuur	van	STG	Zaanstreek	
per	1-11-2018,	
	
Na	aanvang	van	ons	penningmeesterschap	hebben	wij	een	aantal	veranderingen	doorgevoerd	
in	de	administratie:	

a Het	boekjaar	hebben	we	veranderd	van	kalenderjaar	naar	1	 juli	–	30	 juni,	zodat	dit	
synchroon	loopt	met	het	seizoen	

b Het	aantal	grootboekrekeningen	geminimaliseerd	naar	een	overzichtelijk	aantal	
c Het	aanmaken	van	debiteuren,	zodat	inzichtelijk	is	welke	sponsoren,	donateurs	en/of	

adverteerders	nog	niet	hebben	betaald.	
d Het	aanmaken	van	crediteuren,	zodat	inkoopfacturen	in	het	juiste	boekjaar	geboekt	

kunnen	worden.	
e Alle	 kosten	 en	 opbrengsten	 binnen	 het	 juiste	 seizoen	 boeken,	 zodat	 inzichtelijk	 is	

welke	 kosten/opbrengsten	 er	 zijn	 per	 seizoen.	 Overloop	 via	
tussenrekeningen/debiteuren/crediteuren.	 In	 het	 afgelopen	 seizoen	 is	 dit	 nog	 niet	
helemaal	gelukt	omdat	er	van	juli	tot	oktober	nog	kosten	betaald	c.q.	geboekt	waren	
die	betrekking	hadden	op	het	vorige	seizoen.	

f Het	opstellen	van	een	budget	binnen	het	boekhoudprogramma	aan	de	hand	van	de	
begroting.	 Hierdoor	 is	 maandelijks	 inzichtelijk	 of	 we	 in	 de	 pas	 lopen	 qua	 kosten/	
opbrengsten	en	konden	wij	dit	elke	bestuursvergadering	rapporteren.	
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Als	we	 naar	 de	 kosten	 en	 baten	 kijken	 van	 afgelopen	 seizoen,	 dan	 zijn	 er	 niet	 echt	 grote	
uitschieters	t.o.v.	de	begroting.	Het	gehele	bestuur	was	zich	er	terdege	van	bewust	dat	we	
zuinig	 aan	 moesten	 doen	 en	 iedereen	 heeft	 zich	 hiervoor	 ingezet.	 Met	 een	 6-wekelijkse	
monitoring	tijdens	de	bestuursvergaderingen	bleef	iedereen	op	de	hoogte	van	de	gemaakte	
kosten.	
	
• Het	vinden	van	 sponsoren	blijft	dit	 seizoen	weer	achter	 lopen.	Hier	 zullen	we	komend	

seizoen	echt	een	issue	van	moeten	maken	en	binnen	het	bestuur	hier	meer	prioriteit	aan	
gaan	geven.	

• Helaas	 heeft	 Hagen	 Techniek	 aangegeven	 geen	 sponsor	meer	 te	 willen	 zijn.	 Ze	 willen	
alleen	nog	een	advertentie	in	de	Ronding.	

• Wel	hebben	we	1	nieuwe	 sponsor	gevonden:	Team	Klijnsma.	 Zij	 hebben	 toegezegd	de	
komende	3	jaar	€	750,00	per	jaar	te	zullen	sponsoren.	

• Over	het	boekjaar	2018	–	2019	hebben	we	een	winst	behaald	van	€	2.454,80	welke	aan	
het	kapitaal	op	de	balans	is	toegevoegd.	

	
De	 W&V-rekening,	 Balans	 en	 de	 Begroting	 voor	 2019	 –	 2020	 zijn	 op	 te	 vragen	 bij	 onze	
secretaris:	secretaris@stg-zaanstreek.nl.	
	
Het	hoofdstuk	financiële	verantwoording	in	dit	jaarverslag	is	opgesteld	door	Aaffiena	en	René	
Moerland.	
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5. Technische	commissie	
Trainers	en	trainingen	

• Dit	seizoen	zijn	15	trainers/begeleiders	wekelijks	of	bij	invalbeurten	actief	geweest	bij	
de	 verschillende	 trainingen.	 De	 skeelertrainingen	 zijn	 dit	 jaar	 enthousiast	 verzorgd	
door	Thijs	van	Tol.		

• De	 trainingsschema’s	 zijn	dit	 seizoen	gemaakt	door	Gerrit	 Passenier	welke	 in	 grote	
lijnen	door	alle	trainers	zijn	gevolgd.	

• In	tegenstelling	tot	het	vorige	seizoen	is	er	geen	jeugdschaatstraining	verzorgd	op	de	
binnenbaan.	 Wij	 gaan	 hier	 ook	 niet	 actief	 mee	 aan	 de	 slag.	 Tot	 12	 jaar	 kan	 de	
schaatstechniek	 prima	 worden	 aangeleerd	 door	 het	 Jeugdschaatsen	 district	
Zaanstreek	en/of	het	jeugdschaatsen	van	de	IJsclub	Assendelft.	

• Het	aanbieden	van	Inline	skate	trainingen	is	wederom	een	succes	gebleken.	Via	deze	
trainingen	trekken	we	geregeld	jeugdige	belangstellenden	aan	waarvan	een	deel	ook	
daadwerkelijk	lid	gaat	worden	of	is	geworden.	

• Voor	het	eerst	is	er	op	initiatief	van	Thijs	van	Tol	een	Zaans	Inline	skate	kampioenschap	
gehouden,	wat	 erg	 goed	 is	 verlopen	 en	 zeker	 een	 jaarlijks	 evenement	 zou	 kunnen	
worden.	

• Dit	jaar	is	er	in	verband	met	een	overvolle	agenda	geen	trainersoverleg	aan	het	begin	
van	het	seizoen	geweest.	Een	trainersoverleg	voorafgaand	aan	het	komende	seizoen	
waarin	 problemen,	 aanbevelingen	 enzovoorts	 worden	 besproken	 heeft	 echter	
inmiddels	plaats	gevonden.	

• Verjonging	van	het	trainerskorps	blijft	een	zeer	belangrijke	issue.	STG-Zaanstreek	heeft	
flink	wat	gediplomeerde	trainers	echter	veel	zijn	niet	meer	actief.	De	jongere	generatie	
zal	het	de	komende	jaren	echt	moeten	overnemen	omdat	oudere	trainers	het	training	
geven	steeds	vaker	of	willen	overslaan	of	als	inval	trainer	actief	willen	zijn.	We	hebben	
vanuit	 de	 jonge	 jeugd	 een	 paar	 potentiele	 jonge	 trainers	 die	 eraan	 komen	 naast	
degenen	die	hun	 trainersdiploma	al	hebben	maar	 zelf	nog	actief	bezig	 zijn	om	hun	
beste	prestaties	te	verbeteren.	

Wedstrijden	
Naast	deelnemers	aan	de	wedstrijden	die	daar	wekelijks	hard	voor	trainen,	zijn	de	vrijwilligers	
een	enorm	belangrijke	factor	in	de	organisatie	van	wedstrijden.	Dit	seizoen	hebben	Ruud	van	
der	 Meer,	 Sven-Yvo	 Stoop	 en	 Michel	 Butter	 het	 wedstrijdsecretariaat	 op	 zich	 genomen.		
Zonder	alle	vrijwilligers	zijn	wedstrijden	niet	mogelijk,	dus	hierbij	meteen	de	oproep	om	je	als	
vrijwilliger	te	melden	om	jurywerkzaamheden,	catering	enzovoorts	te	gaan	doen.	
Naast	 de	 Clubkampioenschappen,	 Recordwedstrijd	 op	 Thialf	 en	 het	 Zaans	 Sprint	
Kampioenschap	is	dit	seizoen	het	al	eerdergenoemde	Zaans	Inline	skate	kampioenschap	aan	
de	door	ons	georganiseerde	wedstrijden	toegevoerd.	Overigens	wordt	de	organisatie	van	de	
skeeler	tour	en	wedstrijdtocht	‘Omloop	van	de	Enge	Wormer’	inmiddels	voor	een	groot	deel	
door	STG-Zaanstreek	uitgevoerd.	
Het	vorig	jaar	genoemde	initiatief	van	de	KNSB,	het	aanbieden	van	een	Aspirant	Lidmaatschap	
door	 de	 KNSB	 waarbij	 gedurende	 een	 periode	 van	 6	 weken	 een	 potentieel	 nieuw	 lid	 3	
trainingen	kan	volgen	en/of	mee	kan	doen	aan	bijvoorbeeld	het	Zaans	Sprint	kampioenschap	
met	de	wetenschap	dat	zij	dan	ook	onder	voorwaarden	verzekerd	zijn,	is	een	succes.	Dit	blijkt	
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een	 prima	 manier	 om	 nieuwe	 potentiële	 leden	 aan	 de	 club	 te	 laten	 snuffelen	 door	 zo	
deelname	aan	de	verschillende	trainingen	zonder	verplichtingen	mogelijk	te	maken.	
	
Ook	dit	 jaar	weer	 vele	persoonlijke	 records	 tijdens	de	 verschillende	wedstrijden.	 Zeker	de	
recordwedstrijd	op	Thialf	was	een	schitterende	belevenis	voor	zowel	veel	 jeugd	als	oudere	
deelnemers.	De	overall	Clubkampioenen	bij	de	heren	was	dit	jaar	wederom	Sven-Yvo	Stoop	
en	bij	de	dames	Eva	Peters.	
De	Marathon,	een	mooi	onderdeel	van	de	schaatssport	is	iets	wat	meer	aandacht	zou	moeten	
krijgen.	Meer	 jeugd	 hiervoor	 enthousiast	maken	moeten	we	 beter	 gaan	 oppakken.	 Bij	 de	
masters	en	senioren,	zowel	heren	als	dames,	wordt	wel	meegedaan.	
	
Trainingen	
De	trainingen	vinden	hoofdzakelijk	plaats	op	de	IJsbaan	in	Haarlem.	Op	de	woensdagavond	
hebben	we	een	trainingsuur	op	de	Jaap	Edenbaan	onder	leiding	van	Wil	Schermer.	
	
In	mei	zijn	de	fietstrainingen	op	het	parcours	van	DTS,	duintrainingen	bij	het	Johanna’s	hof	en	
het	Heemskerkerduin	en	conditietrainingen	bij	DTS	weer	begonnen.	Dit	 jaar	voor	de	 jonge	
jeugd	op	de	woensdagavond	echter	niet	in	verband	met	het	drukke	programma.	Voor	volgend	
jaar	 staat	 dit	 wel	 weer	 op	 het	 programma.	 Inmiddels	 is	 gebleken	 dat	 een	 groepsindeling	
wenselijk	 is	 om	 de	 trainingsgroep	 niet	 al	 te	 groot	 te	 laten	 worden.	 Voor	 oudere	 niet	
selectieleden	is	er	een	duintraining	beschikbaar	in	het	Heemskerkerduin	bij	de	Patatoloog.	
	
Inline	 skate	 trainingen	 waren	 beschikbaar	 in	 de	 sport	 en	 evenementenhal	 de	 Struijck	 te	
Zaandam	op	zondagmorgen	voor	zowel	jeugd	als	ouderen.	Dit	onder	leiding	van	Thijs	van	Tol.	
Thijs	zit	nog	vol	ideeën	zoals	een	zomerkamp	voor	de	skeelerende	jeugd.	
	
Vorig	 jaar	 noemde	we	 Kimberly	Muusse	 nog	 als	 onze	 beroemde	marathonrijder.	 Zij	 heeft	
afgelopen	seizoen	besloten	te	stoppen	met	het	op	hoog	niveau	rijden	van	marathons.	Roza	
Blokker	gaat	echter	met	veel	enthousiasme	en	wilskracht	door.		
	
Zoals	eigenlijk	ieder	seizoen	was	ook	dit	seizoen	weer	prachtig.	Als	je	de	jeugd	op	Thialf	hebt	
gezien	dan	weet	 je	 precies	waarom	het	 zo’n	mooie	 sport	 is.	 En	 als	 je	 dan	de	 senioren	en	
masters	over	het	ijs	ziet	gaan	en	je	vergelijkt	de	‘koppies’	met	die	van	de	jeugd,	zie	je	hetzelfde	
enthousiasme,	dezelfde	gedrevenheid	en	teleurstelling	als	het	even	niet	zo	goed	lukt.	
	
Wat	een	mooie	sport	is	het	toch	in	al	zijn	veelzijdigheid.	
	
Het	hoofdstuk	technische	commissie	in	dit	jaarverslag	is	opgesteld	door	Co	Friemann.	
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6. Jeugdzaken	
Zomertrainingen	
Dit	jaar	zijn	wij	al	eind	maart	gestart	met	de	fietstraining,	dit	op	verzoek	van	de	leden.	Dit	alles	
met	het	oog	op	het	fietsen	van	de	Ronde	van	Noord-Holland		
Uiteindelijk	is	vanuit	de	verenging	de	jongste	jeugd	niet	doorgegaan	maar	hebben	ouders	zelf	
de	ronde	met	hun	kind	gereden.		
De	duintrainingen	in	zomer	van	2019	onder	leiding	van	Co	Friemann	en	Thijs	van	Tol.	
Bij	de	start	van	het	seizoen	is	de	opkomst	redelijk,	maar	naarmate	het	seizoen	vordert	neemt	
de	opkomst	sterk	af.	Waardoor	blijft	gissen.	
De	fietstraining	op	maandagavond	wordt	redelijk	goed	bezocht	door	nieuwkomers	en	jongste	
jeugd.	Opkomst	telkens	6-8	kinderen	Er	is	wel	een	lichting	doorgeschoven	richting	Jan	van	der	
veer	en	Gerrit	Passenier	die	ook	het	volledige	programma	meedraaien.	
Dit	jaar	heeft	Sven-Yvo	samen	met	Leo	van	Klink	de	training	verzorgd,	dit	vanuit	het	oogpunt	
verjong	trainers	om	zo	ook	in	de	toekomst	genoeg	trainers	te	kunnen	hebben.	Dit	is	ook	vooraf	
besproken	met	Leo	van	Klink.		
Daarnaast	een	groep	onder	leiding	van	Jan	van	der	Veer	(Groepsgrootte	ongeveer	6	kinderen).	
Deze	groep	trainde	van	19.00-20.30	uur.	En	een	groep	dames	met	Gerrit	Passenier.	
Ook	dit	jaar	zijn	er	een	aantal	nieuwe	jeugdleden	die	deelnemen	op	de	leenfietsen	van	DTS	
om	te	kijken	of	ze	ook	deze	trainingsvorm	als	onderdeel	van	de	schaatssport	ambiëren.		
Tegen	een	vergoeding	van	€5,-	per	fiets	per	avond	voor	de	leenfiets	dit	dragen	wij	af	aan	DTS	
die	hier	het	onderhoud	van	de	fietsen	betalen.	
	
Evenementen	
De	opkomst	bij	de	Mergellandroute	wat	betreft	de	jeugd	60	km	en	110	km	was	goed.	Verder	
ook	een	goede	opkomst	verdeeld	over	alle	categorieën	en	prachtig	mooi	weer.	Leuke	dag	en	
goede	begeleiding.		
Ook	hier	een	aantal	nieuwe	leden	die	nog	niet	klaar	waren	voor	het	klimwerk	en	zodoende	
ontbraken,	hopelijk	aankomend	jaar	kunnen	die	wel	mee	doen.	
	
Hierbij	wil	ik	Coby	Bobeldijk	en	Sven-Yvo	Stoop	bedanken	die	de	organisatie	hiervan	voor	hun	
rekening	hebben	genomen,	maar	niet	te	vergeten	de	bezetting	in	de	volgauto’s.	
	
Afgelopen	oktober	heeft	Co	Friemann	weer	het	herfstkamp	georganiseerd.		
Ongeveer	30	 leden	waren	mee,	onder	 leiding	van;	Luuk	Kleijne,	Miranda	Dekker,	Sven-Yvo	
Stoop,	Riccardo	Baffaro	en	Chris	Schuurman	weer	een	geweldig	weekeinde	gehad.	
	
De	zaaltraining	op	donderdagavond	tijdens	het	winterseizoen	in	school	de	Zoeker	wordt	door	
jeugd	goed	bezocht,	en	zullen	direct	bij	de	start	van	het	winterseizoen	weer	mee	beginnen.	
	
Wintertrainingen	
Op	de	zaterdag	ijstraining	bij	de	pupillen	t/m	jun	C2	hadden	we	40	kinderen	verdeeld	over	4	
groepen	onder	de	trainers:	
Jan	van	der	Veer,	Co	Friemann	en	Chris	Schuurman.	
Enkele	jeugdleden	trainden	ook	op	het	extra	uur	op	maandag	onder	leiding	van	Co	Friemann	
en	Chris	Schuurman.	Een	mooi	rustig	trainingsuur	op	de	baan	speciaal	voor	de	jeugd.	
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Een	 aantal	 (vaste)	 pupillen	 en	 junioren	 deden	 regelmatig	mee	 aan	 de	 baanwedstrijden	 in	
Haarlem.	 De	 pupillen	 konden	 regelmatig	 op	 vrijdag	 meedoen	 aan	 wedstrijden	 voor	 de	
IJskonijn	Cup.	Daarnaast	waren	er	ook	wedstrijden	op	de	zaterdag-	of	zondagavond.		
Ook	hier	geld	dat	de	opkomst	moeizaam	maar	wel	groeiende	is.	
	
Leden	groei	en	afname	
Met	gestopte	leden	wordt	altijd	even	contact	opgenomen	en	gevraagd	naar	de	reden	hiervan.	
Bij	pupillen	 is	het	 toch	vaak	dat	 ze	moeten	kiezen	 tussen	verschillende	sporten	en	er	1	of	
meerdere	moeten	laten	vallen.	Bij	Junioren	is	het	vaak	de	opmerking	“het	gevoel	te	hebben	
dat	ze	nergens	bij	horen”	dit	zijn	leden	die	vaak	minder	fanatiek	zijn	en	niet	bij	Gerrit	Passenier	
(kunnen	)trainen.		
	
Dit	 is	 een	 aandachtspunt	 voor	 komende	 jaren,	 omdat	we	nu	een	 redelijk	 goede	 verdeling	
krijgen	in	de	categorieën	om	dus	ook	de	leden	die	minder	prestigieus	zijn	het	toch	naar	de	zin	
te	maken	in	een	leuke	groep.	Ook	dit	zijn	betalende	leden!	
	
Dit	voorjaar	ook	weer	gestart	met	het	geven	skeelertraining	in	sporthal	de	Struijck	in	Zaandam	
Onder	leiding	van	trainer	Thijs	van	Tol.		
1e	uur	voor	de	jeugd	15	leden.	Met	een	uitschieter	van	24!!!!!!	
2e	uur	voor	de	ouder	jeugd	masters	opkomst	gemiddeld	10	leden.	
	
De	 jeugd	maakt	de	stap	naar	deze	trainingsvorm	makkelijker	dan	naar	het	 fietsen.	Het	 ligt	
dichter	bij	elkaar	en	veel	jeugdleden	skeeleren	zelf	al	op	straat.	Het	skeeleren	is	een	mooie	
opstap	richting	het	fietsen	(als	zomertraining).	Het	aantal	leden	dat	vanuit	het	skeeleren	lid	is	
geworden	 is	moeilijk	 in	 te	 schatten,	 omdat	 de	meeste	 ook	 proeflessen	 op	 het	 ijs	 hebben	
meegedaan.	Maar	wat	opkomst	zomertraining	scoort	skeeleren	het	hoogst.	
Een	aantal	keer	naar	Purmerend	geweest	wat	een	 fantastische	baan	blijft	en	waar	ook	de	
opkomst	geweldig	was.		
	
Daarnaast	heeft	dit	jaar	voor	het	eerst	het	Zaans	open	skeelerkampioenschap	plaatsgevonden	
in	Purmerend.	Hoofdzakelijk	door	eigen	leden,	maar	3	van	buitenaf.	
Initiatiefnemer	was	Thijs	van	Tol	en	goed	georganiseerd,	bedankt!	
	
Als	extra	activiteit	heeft	de	AC-commissie	nog	het	trampoline	jumpen	georganiseerd	wat	erg	
geslaagd	was.	
	
Echter	voor	komen	periode	hebben	wij	hoog	op	de	agenda	staan	het	aantrekken	van	nieuwe	
jeugdleden.	Werven	via	 Jeugdschaatsen,	ontwikkeling	naamsbekendheid	STG	en	uitstraling	
enz.	
	
Ik	wil	iedereen	bedanken	die	zich	afgelopen	seizoen	tot	op	heden	heeft	ingezet	voor	de	jeugd.	
Zij	hebben	er	het	afgelopen	seizoen	weer	voor	gezorgd	dat	het	voor	de	jeugd	een	geslaagd	
seizoen	was,	en	dat	wij	met	veel	plezier	de	winter	in	gaan.	
	
Het	hoofdstuk	Jeugdzaken	in	dit	jaarverslag	is	opgesteld	door	Chris	Schuurman.	
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7. Communicatie	en	PR	
Het	 staat	 in	 de	 krant	 dus	 het	 is	 waar!	 Jaren	 geleden	 was	 dat	 nog	 de	 gedachtegang	 van	
nieuwsberichten.	Vandaag	de	dag	gaat	communicatie	over	vele	schijven	en	vele	gremia.	
	
Dé	 krant	 is	 niet	meer	 de	 enige	wijsheid	 en	 is	 voor	 velen	 te	 langzaam.	 Facebook,	 Twitter,	
Website,	Mailchimp,	Homepage,	WhatsApp,	E-mail	en	wat	er	op	de	digitale	snelweg	allemaal	
nog	langs	komt.	
	
Het	afgelopen	 jaar	 is	er	activiteit	geweest	op	alle	communicatie	 fronten.	Evenementen	als	
Zaans	 sprintkampioenschap,	 recordwedstrijd	Heerenveen,	Omloop	van	de	Engewormer	en	
prestaties	van	onze	landelijke	topper	op	de	langebaan,	Roza	Blokker	kregen	in	de	papieren	en	
digitale	pers	voor	en	achteraf	mooie	aandacht	in	de	pers.	
	
Op	 onze	 website	 verschenen	 afgelopen	 seizoen	 96	 nieuwsberichten	 en	 de	 nodige	
aankondigingen	van	evenementen	binnen	en	buiten	de	verenging.	Het	gaat	hier	te	ver	om	alle	
PR	in	cijfertjes	uit	te	drukken,	maar	de	inzet	van	onze	webmaster	Eva	Peters	is	onmiskenbaar	
belangrijk.	Alle	berichten	zijn	overigens	nog	steeds	terug	te	lezen.	
	
Dan	is	er	nog	ons	magazine	De	Ronding,	die	we	door	omstandigheden	dit	voorjaar	hebben	
moeten	 doorschuiven	 naar	 het	 najaar.	 De	 kwaliteit	 gaat	 hier	 boven	 de	 snelheid.	 Willem	
Valstar	en	Rick	van	Geest	zijn	momenteel	vol	aan	de	slag	om	een	nieuwe	Ronding	in	te	slijpen.	
	
De	digitale	nieuwsbrief	via	Mailchimp	 is	met	enige	regelmaat	 in	de	mailboxen	verschenen.	
Informatie	over	schaatsabonnementen	voor	komend	seizoen	zijn	en	bestelmethode	zijn	door	
Sandra	Buurs	i.s.m.	Jos	en	Gré	de	Lange	en	Peter	Moerland	uitgebreid	getest	en	via	de	website	
in	de	markt	gezet.	
	
Kort	gezegd:	niets	gaat	vanzelf	al	lijkt	dat	wel	soms	zo.	Het	zijn	vele	handen	die	het	werk	licht	
maken.	 In	 feite	 zijn	 we	 als	 leden	 allemaal	 ambassadeurs	 van	 onze	 verenging	 en	 via	 alle	
beschikbare	middelen	kunnen	we	dat	naar	buiten	uitdragen,	maar	ook	elkaar	informeren.	Met	
elkaar	 houden	 we	 ons	 scherp,	 goed	 geïnformeerd,	 aantrekkelijk	 voor	 de	 buitenwereld	
(sponsors	 bijvoorbeeld),	maar	 ook	 leden,	 trainers	 en	 bestuur	 onderling.	 Stuur	 daarom	uw	
bijdrage,	 gedachtegang,	 oproep	 en	 alles	 wat	 met	 de	 vereniging	 van	 doen	 heeft	 naar	
redactie@stg-zaanstreek.nl			
	
Voor	komend	jaar	nemen	we	ons	voor	om	iets	meer	structuur	in	de	PR		en	communicatie	te	
brengen	en	in	overleg	met	alle	betrokkenen	daar	richting	aan	te	geven.	De	jaarkalender	van	
evenementen	waar	we	als	vereniging	bij	betrokken	zijn	of	zelf	organiseren,	zal	de	 leidraad	
voor	timing	van	berichten	worden.	De	beschikbare	middelen	en	faciliteiten	moeten	soms	nog	
wel	in	evenwicht	gebracht	worden	met	de	beschikbare	tijd	en	mensen.	Daar	wordt	hard	aan	
gewerkt.	
	
Het	hoofdstuk	communicatie	en	PR	in	dit	jaarverslag	is	opgesteld	door	Mark	Peters.	
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8. Activiteiten	commissie	
Als	commissaris	algemene	zaken	en	lid	van	de	activiteiten	commissie	kijkt	de	activiteiten	commissie	
van	het	afgelopen	seizoen,	bestaande	uit	Fleur,	Luuk,	Riccardo,	Wessel,	Niels,	Milou,	Renske	en	Sven-
Yvo	zelf	terug	op	een	zeer	geslaagd	seizoen	met	mooie	activiteiten.			
	
De	eerste	 activiteit	 van	het	 seizoen	was	het	 zomerfeest.	Voor	deze	editie	 zijn	 alleen	maar	nieuwe	
spellen	bedacht	en	ook	de	prutrace	kreeg	een	update.	De	BBQ-leverancier	van	vorig	jaar	was	erg	goed	
bevallen,	dus	hebben	wij	die	ook	dit	jaar	weer	voor	een	heerlijk	maal	laten	zorgen.	Het	was	een	dag	
waar	jong	en	oud	als	een	geweldig	team	samenwerkte.		
	
De	oliebollenbakactie	was	wederom	een	groot	succes	Helaas	wilde	het	verzorgingstehuis	Acht	Staten	
in	Wormerveer	dit	jaar	geen	oliebollen	bestellen	wat	de	winst	ook	een	stuk	minder	maakte.		Na	een	
hele	 dag	 beslag	maken,	 oliebollen	 bakken	 en	 uiteraard	 luisteren	 naar	 de	 Top2000,	 heeft	 de	 actie	
€495,24	 opgeleverd.	 Mede	 door	 deze	 geweldige	 dag	 heeft	 de	 AC	 nog	 een	 heel	 aantal	 andere	
activiteiten	kunnen	organiseren.	Al	jaren	mogen	wij	als	club	gebruik	maken	van	de	boerderij	van	de	
Fam.	Boekel.	Namens	de	hele	club,	enorm	bedankt	dat	jullie	de	club	al	jaren	op	deze	manier	steunen!	
	
Op	31	maart	was	de	tweede	editie	van	de	STG-voorjaarsrit.	Een	route	die	dit	keer	voor	een	groot	deel	
langs	het	IJsselmeer	ging.	De	volgauto	kon	het	eerste	stuk	van	de	rit	niet	volgen	en	heeft	een	groot	
gedeelte	 van	 de	 rest	 de	 groep	 niet	 kunnen	 vinden.	Wederom	 een	 puntje	 van	 aandacht	 voor	 het	
volgende	jaar.	Met	taart	en	koffie	als	afsluiting	bij	het	clubgebouw	van	DTS,	is	dit	een	evenement	wat	
weer	echt	geslaagd	is.	
	
Op	 18	 mei	 zijn	 we	 met	 de	 jeugd	 naar	 Jumping	 Zaanstad	 geweest.	 Dit	 is	 een	 gigantisch	 indoor	
trampoline	paradijs.	Een	aantal	leerden	salto’s	of	radslagen	en	een	ander	deed	een	spel	dodgeball.	Het	
uurtje	 springen	was	enorm	gezellig	 en	goed	voor	de	binding	 van	de	 jeugdleden	aan	onze	 club.	De	
activiteit	was	laagdrempelig	en	kostte	weinig.	Het	lijkt	mij	een	goede	activiteit	om	nog	eens	te	doen.		
	
Het	fietsen	van	de	Mergellandroute	was	weer	een	mooie	activiteit.	Zoals	gewoonlijk	was	de	start	en	
finish	weer	bij	camping	de	Bosrand	in	Sint	Geertruid.	De	Loorberg,	de	Camerig,	de	IJzeren	bosweg,	het	
Drielandenpunt	 en	 de	 Keutenberg	 waren	 zware	 beklimmingen,	 maar	 werden	 door	 iedereen	
overwonnen.	Nieuw	dit	 jaar	was	een	groep	met	de	allerjongste	 jeugd.	Onder	 leiding	van	ouders	en	
trainers	hebben	zij	een	verkleinde	versie	van	de	grote	ronde	gereden.	Een	erg	leuke	en	wat	mij	betreft	
goede	ontwikkeling.	Helaas	waren	er	maar	twee	volgauto’s	en	kon	er	geen	auto	mee	met	de	nieuwe	
groep.	De	volgende	editie	willen	wij	met	3	volgauto’s	gaan	rijden	om	toch	iedereen	goed	te	kunnen	
voorzien	van	eten,	drinken,	enz.	Naast	het	harde	fietsen	en	de	strijd	om	de	bolletjestrui	was	het	ook	
voornamelijk	weer	erg	gezellig.	
	
Het	 komende	 jaar	 Willen	 wij	 de	 voorgaande	 activiteiten	 continueren	 de	 activiteiten	 zullen	
voornamelijk	op	de	jeugd	gericht	zijn	en	met	een	sportief	karakter.		
	
Ik	wil	graag	mijn	AC-team	van	dit	 jaar	bedanken	voor	hun	inzet!	Het	AC-team	zal	voor	komend	jaar	
bestaan	uit	de	volgende	personen:	Fleur,	Renske,	Luuk,	Milou,	Niels,	Riccardo,	Wessel	en	ikzelf.		
	
Het	hoofdstuk	activiteiten	commissie	in	dit	jaarverslag	is	opgesteld	door	Sven-Yvo	Stoop.	
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9. Lief	en	Leed	
Helaas	is	ook	dit	seizoen	niet	gevrijwaard	van	het	nodige	leed	en	verdriet,	we	zijn	een	grote	
vereniging	en	dan	gebeurt	er	het	nodige	in	zowel	het	sportieve	domein	van	STG-Zaanstreek	
als	in	de	privésfeer.	In	ons	clubblad	de	Ronding	is	altijd	een	plekje	ingeruimd	voor	het	Lief	en	
Leed	binnen	onze	vereniging,	waarvoor	Jan	Post	meestal	de	input	levert.	
	
Daarnaast	belt	Jan	Post	geregeld	met	onze	leden	waarmee	het	sportief	even	minder	goed	gaat	
als	gevolg	van	blessures,	valpartijen	en	wat	niet	meer	zij.		
	
Vanuit	het	bestuur	willen	we	Jan	Post	hartelijk	bedanken	voor	de	vaak	inlevende	en	betrokken	
teksten	in	de	Ronding	en	de	warme	persoonlijke	belangstelling	voor	een	lid	als	het	even	wat	
minder	gaat.		

10. Begroting	2019-202	
Dit	onderwerp	 is	opgenomen	 in	de	agenda	van	de	komende	ALV,	vooraf	aan	de	ALV	 is	de	
begroting	en	zijn	de	jaarcijfers	op	te	vragen	bij	het	secretariaat	(secretaris@stg-zaanstreek.nl)	

11. Voorstel	contributie	ingaande	seizoen	2020-2021	
Dit	onderwerp	is	opgenomen	in	de	agenda	van	de	komende	ALV.		
Resume	is	dat	er	tijdens	de	ALV	van	september	2018	gestemd	is	voor	een	jaarlijkse	verhoging	
van	€5,-.	

12. Kascommissie	
Dit	onderwerp	is	opgenomen	in	de	agenda	van	de	komende	ALV.		
De	kascommissie	wordt	gevormd	door	Elly	van	Leeuwen,	Jery	Bruinsma	en	reserve	lid	Marcel	
Huisman.	Ten	tijde	van	het	verspreiden	van	dit	 jaarverslag	heeft	de	kascommissie	nog	niet	
samengezeten.		
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13. Bestuur	mutaties	
Het	dagelijks	bestuur	is	niet	aftredend,	termijn	van	het	gehele	dagelijks	bestuur	loopt	tot	en	
met	september	2021.	
	
Het	voltallige	bestuur	heeft	aangegeven	te	willen	blijven	als	bestuurslid	in	zijn/haar	huidige	
rol.	Een	welkome	versterking	 is	Marcel	Olie	als	algemeen	bestuurslid	met	als	hoofdzakelijk	
doel	het	aantrekken	van	nieuwe	sponsoren.		
Het	gehele	bestuur	heeft	Marcel	Olie	van	harte	welkom.		
	
Nieuw	bestuurslid	
Graag	wil	ik	mij	even	voorstellen	als	nieuw	bestuurslid	bij	STG-Zaanstreek.	Ik	ben	Marcel	Olie,	
53	jaar	en	woonachtig	in	Assendelft.	Mijn	oudste	zoon	Mees	van	8	jaar	is	sinds	anderhalf	jaar	
lid	van	deze	prachtige	vereniging	waar	hij	schaatst	en	skeelert.	Hij	heeft	het	erg	naar	zijn	zin	
en	zou	ook	nog	graag	wielrennen	op	de	maandag.	Hier	ontbreekt	echter	de	tijd	voor,	omdat	
hij	ook	nog	3	keer	per	week	op	de	atletiekbaan	te	vinden	is.	Afgelopen	zomer	ben	ik	door	de	
voorzitter	benaderd	met	de	vraag	of	ik	een	rol	zou	willen	spelen	binnen	het	bestuur.	Dit	leek	
mij	wel	een	leuke	uitdaging.	Ik	heb	in	deze	korte	periode	het	bestuur	leren	kennen	als	een	
groep	fijne,	gemotiveerde	en	getalenteerde	collega’s.	Een	team	waar	de	vereniging	trots	op	
mag	zijn	met	al	het	werk	dat	verzet	wordt.	Mijn	eerste	doelstelling	 is	om	er	mede	voor	te	
zorgen	dat	er	sponsoruitbreiding	plaats	zal	gaan	vinden.		

14. Vrienden	van	STG-Zaanstreek	
Dit	onderwerp	is	opgenomen	in	de	agenda	van	de	komende	ALV.	

15. Uitreiking	Esther	van	der	Loos	Award	
Dit	onderwerp	is	opgenomen	in	de	agenda	van	de	komende	ALV.	

16. Kick-Off	winterseizoen	
Dit	onderwerp	is	opgenomen	in	de	agenda	van	de	komende	ALV.	


