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ALV Agenda & Jaarverslag 2020 2021 
Datum: 12 september 2020 

Versie: Final 

Inleiding ALV 2021 
Beste leden, 

In een jaar met beperkingen het toch mogelijk maken voor de leden om te sporten. Dat was 
voor het bestuur prioriteit en dat is naar onze beleving prima gelukt. Daarnaast heeft het 
bestuur met vele vrijwilligers hard gewerkt aan de organisatie van de vereniging zelf.  

Met trots presenteren wij dan ook onze stukken die we tijdens de ALV nog eens bespreken. 

Het is een bewogen jaar waar veel gebeurd is. We nemen jullie graag hierin mee aan de 
hand van een presentatie over schaatsseizoen 2021-2022! 

Zaanstad, september 2021 

Kees Waqué | Voorzitter 

 

 

 

T  +31 (0)6 27 33 77 30 

E -voorzitter@STG-Zaanstreek.nl 

STG Zaanstreek.nl 
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1. Jaarverslag Seizoen 2020 - 2021 
Dit document is het jaarverslag van het bestuur van Schaatstrainingsgroep Zaanstreek over 
het seizoen 2020 - 2021. 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 door middel van de schriftelijke Algemene Ledenvergadering die op 17 september 
2021 gehouden wordt, decharge te verkrijgen over het seizoen 2020 - 2021 voor het 
gevoerde beleid en het bestuur als geheel.  

Het Jaarverslag is samengesteld door Tibo Rodenburg.  

2. Algemene terugblik door de voorzitter 
Het hoofdstuk algemene terugblik door de voorzitter in dit jaarverslag is opgesteld door 
Kees Waqué. 

STG Zaanstreek draait op volle toeren! Op alle vlakken zijn leden en vrijwilligers bezig met 
onze mooie sport. Het valt op dat ook ouders bijzonder betrokken zijn bij de vereniging. Dat 
alles in de situatie dat Covid ons nog steeds parten speelt. Er is veel begrip van leden en 
ouders als er geen wedstrijden zijn, er restricties zijn met trainingen en het gewoon even 
anders loopt dan dat we gewend zijn. 

Het is fijn te zien dat de trainingen goed bezet zijn en dat veel passie is ontstaan bij nieuwe 
leden. Daar waar andere verenigingen het moeilijk hebben leden te kunnen aantrekken, 
groeit STG Zaanstreek. Een goed jaarrond programma waar de afgelopen jaren hard aan 
gewerkt is, werpt nu haar vruchten af. 

Ik blijf het zeggen, de vereniging is van de leden en van die leden zijn er gelukkig heel veel 
die een bijdrage leveren. Samen maken we onze sport mogelijk. Vrijwilligers zijn het 
kloppend hart van de vereniging. Héél veel dank aan iedereen voor alles wat gedaan is. 

Een paar hoogtepunten van afgelopen jaar zijn onder andere; de grote inspanningen van de 
Baan Commissie en Baanvereniging Haarlem om wederom het schaatsen op kunstijs 
mogelijk te maken. Een belangrijke stap in de automatisering om bij te blijven met de tijd. En 
het feit dat er vanaf komend seizoen meer kinderen in de STG-Zaanstreek outfit gaan rijden. 

Wijzigingen in het bestuur, Sander Bierens is als algemeen bestuurslid erbij gekomen met 
specialiteit automatisering en Tibo Rodenburg heeft het stokje overgenomen van Peter 
Moerland die 3 ½ jaar lang belangrijk werk heeft gedaan als secretaris. 

Het stokje van de voorzitter - de hamer - mag overgedragen worden. Mijn tweede periode 
van 3 jaar zit erop. Ik kijk bijzonder tevreden terug naar alles wat er om me heen gedaan is 
de laatste jaren. Na zes jaar, staat de functie voorzitter weer vacant. Ik stel me wel weer 
herkiesbaar. 

Seizoen 2020-2021 was een bewogen jaar, waar ik voorafgaand aan de vergadering nog eens 
bij stil zal staan. 

Voorzitter | Kees Waqué 
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3. Secretariaat 
Het hoofdstuk Secretariaat in dit jaarverslag is opgesteld door Tibo Rodenburg. 

Het seizoen 2020-2021 is voor velen een geslaagd seizoen geworden door de creativiteit die 
is getoond bij de indeling van de trainingsuren op de ijsbanen. Het hele seizoen stond 
behoorlijk in het teken van Covid, maar met de nodige maatregelen kon er goed gebruik 
gemaakt worden van het beschikbare ijs.  

Het secretariaat van STG Zaanstreek heeft zich net als voorgaande seizoenen bezig 
gehouden met de ondersteuning van het bestuur van de schaatsvereniging STG Zaanstreek 
in breedste zin van het woord.  

Secretariaat mutaties 
Per 1 maart van dit jaar heb ik de taak van 1e secretaris van Peter Moerland overgenomen. 
Grote schoenen om te vullen, maar ik zet mij met plezier in voor STG Zaanstreek. Ik heb de 
bestuursleden intussen leren kennen als fijne mensen die de vereniging goed 
vertegenwoordigen. De eerste vergaderingen hebben zich virtueel afgespeeld in Teams, 
intussen hebben we gelukkig de eerste life vergaderingen gehad.  

Peter kon de secretarisrol toch niet helemaal achter zich laten en heeft aangeboden om de 
ledenadministratie te blijven bijhouden. Waarvoor dank Peter! 

Ledenbestand 
Het accuraat en up-to-date houden van de ledenlijst is een continu proces. Het beheer van 
de ledenlijst wordt nu door de ledenadministratie gedaan. Bij de totstandkoming en het 
beheer van het ledenbestand is en wordt de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Per 
kwartaal wordt een update van de beveiligde ledenlijst gemaakt en gedistribueerd naar de 
bestuursleden.  

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 in verband met verzekerings-
technische zaken, wedstrijdlicenties, technische ondersteuning enz. De secretaris heeft het 
uitvoeren van de mutaties op deze lijst namens STG Zaanstreek gedelegeerd aan de 
ledenadministratie.  

Onderstaand zijn in grafiekvorm een aantal overzichten weergegeven (stand van zaken per 
peildatum 28 augustus 2021): 



 

 

Jaarverslag seizoen 2020-2021 draft  Pagina 5 van 17 

 
** Ledenaantallen weergave aangepast naar criteria 2018 (excl. donateurs) 
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Op een totaal van 222 leden kende ook dit seizoen een aantal wijzigingen in ons 
ledenbestand. We hebben dit seizoen totaal 20 nieuwe leden mogen begroeten: 

  
Een uitstroom van leden was er helaas ook, totaal 10 leden hebben hun lidmaatschap 
opgezegd.  

Positief is wederom het aantal nieuwe jeugdleden, dankzij de actieve begeleiding van onze 
coördinatoren en trainers, het in andere jaren organiseren van diverse evenementen, de 
publiciteit in de regionale bladen en het laagdrempelige skeeleren hebben we toch weer een 
aantal nieuwe jeugdleden mogen begroeten. Het aantrekken van nieuwe leden, met name 
bij de pupillen blijft een hoge prioriteit hebben. Het bestuur is onder andere met de KNSB in 
contact over initiateven zoals IJstijd om meer jeugd enthousiast te maken voor onze 
schaatssport. 

Ook dit seizoen is het aantal opzeggingen een serieus aandachtspunt binnen het bestuur. Uit 
de motivatie en achterliggende reden van de opzeggingen blijken er echter geen specifieke 
oorzaken uit te halen, anders dan de gangbare zaken zoals privé omstandigheden, 
verhuizingen, school en studie of gewoon geen zin meer waren de oorzaak voor het 
beëindigen van het lidmaatschap. In hoeverre de corona problematiek bijgedragen heeft aan 
de opzeggingen valt niet te achterhalen. 
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Leeftijdsopbouw overzicht 2015 vs. 2021: 

 

Overige secratariaatzaken 
De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) 

De WBTR is op 1 juli dit jaar in werking getreden. Dat betekent dat onze vereniging moet 
voldoen aan de regels van toezicht die ook gelden voor besloten vennootschappen (bv’s) en 
de naamloze vennootschappen (nv’s). Vereiste in deze wet is dat verenigingen per 1 juli 
2021 begonnen moeten zijn aan het doorvoeren van de regels uit de betreffende wet. Er 
geldt een overgangsperiode van vijf jaar. Verder geldt dat bij de eerstvolgende 
statutenwijziging de statuten moeten worden aangepast aan deze wet. De KNSB heeft hierin 
het voortouw genomen en voorziet de aangesloten verenigingen van veel informatie over 
het doorvoeren van aanpassingen om te kunnen voldoen aan de WBTR. 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 

In voorgaande jaarverslagen hebben we je het nodige verteld over de wet Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG). Alle leden zijn geïnformeerd over onze Privacy 
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Policy, die kun je vinden op onze website https://www.stg-zaanstreek.nl/lidmaatschap/hoe-gaan-we-
om-met-persoonsgegevens/ 

Wij hebben bij de Stichting AVG de AVG-verklaring verworven waarin we verklaren dat we 
alle inspanningen hebben gepleegd om te voldoen aan deze wet. De AVG-verklaring is een 
levend document en wordt van tijd tot tijd bijgewerkt. Je vindt deze verklaring (als PDF 
document) op de bovengenoemde link naar de website. We raden je aan om van tijd tot tijd 
de website te bezoeken om reden dat er wijzigingen kunnen zijn. 

Verklaring Omtrent Gedrag  

In het kader van de actuele maatschappelijke discussies rond ongewenst gedrag onder 
andere ‘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 binnen. 

Handboek Bestuur STG Zaanstreek  

In het kader van de verdere professionalisering en waarborging continuïteit van het bestuur 
van STG Zaanstreek, is het Handboek Bestuur STG Zaanstreek opgesteld. 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. Het handboek is bij 
overdracht naar mij door Peter definitief gemaakt (voor zover mogelijk bij een levend 
document) en verspreid onder de bestuursleden.  

Baanabonnementen 

De inschrijving van de baanabonnementen is per 1 september alweer gesloten. Het nieuwe 
seizoen lijkt zoals het nu staat weer een normaal seizoen te worden waarin iedereen die dat 
wil weer volop van het ijs kan genieten.  

De trainingsuren en de prijsstelling van de abonnementen zijn weer via het aanvraagproces 
bekend gemaakt.  

Jos de Lange was met hulp van Gré als vanouds bereid om de arbeidsintensieve taak weer op 
zich te nemen (een groot compliment daarvoor) om alle abonnementsaanvragen verder te 
verwerken en in het daarvoor bestemde format aan te leveren aan de baanverenigingen.  

Het aanvraagproces baanabonnementen 

Dit seizoen hebben we voor het eerst gewerkt met een web-based aanvraagformulier met 
automatisch betaalsysteem via iDeal. Dit heeft goed gewerkt en we hebben voornamelijk 
enthousiaste berichten over het nieuwe systeem gekregen.  

4. Financiële verantwoording 
Financieel Jaarverslag STG Zaanstreek is opgesteld door René en Aaffiena Moerland. 

Covid heeft ook dit seizoen weer grote invloed gehad op onze financiën. Dit seizoen hebben 
we geen wedstrijden kunnen organiseren of enig clubactiviteit. In mei hebben we nog wel 
het Skate event kunnen organiseren. Door bovenstaande zijn er minder kosten gemaakt, 
maar zijn er ook minder opbrengsten. 
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Dit alles hebben we een positieve draai willen geven door het geld dat we uiteindelijk 
overhielden, vooral door het grote aantal sponsoren, te besteden aan het moderniseren van 
onze website. Door deze update kunnen we voortaan de bestelling van de ijsbaan- 
abonnementen laten lopen via de website, waarbij de betalingen plaats vinden via iDeal. 

Het seizoen hebben we afgesloten met een winst van € 3.783,28. 

De W&V-rekening, Balans en Begroting voor 2021-2022 zijn op te vragen bij onze secretaris: 
secretaris@stg-zaanstreek.nl 

5. Sponsoring 2019-2020 
Het hoofdstuk sponsering in dit jaarverslag is opgesteld door Marcel Olie 

Terugblik Covid 
Het seizoen  2019-2020 werd 12 maart 2020 abrupt gestopt door de Covid pandemie. Einde 
trainingen, geen IJskonijn cup, geen clubfeest en geen prijsuitreiking. 

De pandemie waaide helaas niet over en de grote vraag binnen de vereniging was wat dit 
voor het seizoen 2020-2021 voor impact zou hebben. Het voordeel was dat de ijsbaan 
Haarlem als een buitenlocatie gezien werd en het gehele seizoen open is gebleven. 
Gedurende het schaatsseizoen hebben zich op de ijsbaan Haarlem ook geen besmettingen 
voorgedaan. Dat ging dus goed. 

Er kon dus geschaatst worden, maar om dit mogelijk te maken kwam er heel wat op de 
vereniging af. Om te beginnen moest er een Corona Coördinator vanuit de vereniging 
aangesteld worden die het vaste aanspreekpunt zou worden tussen de STG Zaanstreek en de 
ijsbaan Haarlem. Er ging vanuit de ijsbaan Haarlem gewerkt worden met protocollen die 
regelmatig weer gewijzigd werden, communicatie richting de vereniging was hierin niet altijd 
optimaal.  

Er werd streng gecontroleerd door de veiligheidsregio, bij slechte handhaving van de regels 
was er een reële kans dat de ijsbaan gesloten zou worden.  De schaatsers moesten onderling 
afstand houden en mochten niet in treintjes rijden. Er gold (uitgezonderd de schaatsers op 
het ijs) binnen een mondkapjesplicht. Er mochten geen ouders en toeschouwers op de baan. 
De trainers en Corona coördinatoren moesten dus nu de schaatsen onderbinden bij de 
kinderen die dat zelf nog niet konden. Het maximale aantal rijders op de ijsbaan moest 
gehalveerd worden waardoor de drukke uren gehalveerd werden en zelfs verplaatst. STG 
Zaanstreek en Baan Commissie Haarlem hebben hier heel wat puzzelwerk verricht om er 
voor te zorgen dat alle uren zo eerlijk mogelijk verdeeld werden. Later in het seizoen 
mochten er nog minder schaatsers op de baan en werd een inschrijfsysteem voor de 
verenigingen in het leven geroepen, weer moest alles gewijzigd worden en uiteindelijk met 
de invoering van de avondklok kon het puzzelen weer opnieuw beginnen.  

Eind november 2020 werden er zelfs nog wedstrijden voor de jeugd georganiseerd. Ook hier 
mochten geen ouders en begeleiders bij en kwam alles op de trainer aan. Zelfs de trainer 
mocht tijdens de wedstrijden niet op het ijs om de kinderen bij te staan als er wat met ze 
zou gebeuren. Achteraf gezien was dit onverantwoord en een leermoment voor de 
toekomst. 
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Sponsoring 2020-2021 
Wat waren de ambities? 

Huidige sponsors proberen te consolideren en waar mogelijk uitbreiden (evenementen) wat 
in de huidige Covid tijd al een grote opgave zal zijn. 

Team Klijnsma zal zoals afgesproken ook het 2e jaar van de 3 jarige sponsoring afspraak een 
bijdrage leveren van €750,- De komende tijd wordt een geschikt doel besproken. 

Wat hebben wij bereikt? 

In moeilijke economische tijden zijn de budgetten voor (sport)sponsoring doelwit nummer 
één in een besparingsronde. De effecten van Covid zijn dan ook al direct zichtbaar in de 
sponsorwereld. Er is al een daling van ruim 30 procent aan uitgaven berekend. Desondanks 
hebben we toch weer een resultaat neergezet waar we als bestuur trots op mogen 
terugkijken. Het sponsoren van evenementen is niet gelukt, simpelweg omdat er geen 
evenementen georganiseerd konden worden. Toch hebben wij een tiental sponsors 
gevonden die onze vereniging een warm hart toedragen. 

Onze selectiesponsor (Coaton Assendelft) heeft de extra kleding gefinancierd voor de 
uitbreiding van het aantal selectierijders. 

Diverse adverteerders variërend van kleine tot grotere adverteerpakketten. 

Meerdere zakelijke donateurs binnengehaald. 

Na gesprekken met Team Klijnsma is besloten om de sponsorbijdrage in te zetten om vorm 
en inhoud te geven aan een communicatieprogramma voor de jeugd. Met als doel: het 
werven en vasthouden van de jeugd. Daarbij gaat het niet alleen om een plan, maar ook het 
ontwikkelen van de benodigde communicatiemiddelen.  

Ambities 2021-2022 
Sponsors zoeken voor de evenementen die er hopelijk weer gaan komen. Huidige sponsors 
proberen binnen te houden en waar mogelijk uitbreiden. 

6. Technische commissie 
Het hoofdstuk technische commissie in dit jaarverslag is opgesteld door Co Friemann. 

Trainers en trainingen 

 Dit seizoen zijn er 19 trainers/begeleiders wekelijks of bij invalbeurten actief geweest 
bij de verschillende trainingen onder strikte regels op de ijsbaan in Haarlem, de 
duinen, de skeelerbaan en het DTS parcours. 

 Ook dit seizoen zijn de trainingsschema’s weer gemaakt door Gerrit Passenier welke 
door de meeste trainers worden gebruikt 

 De Inline Skate trainingen vonden het seizoen plaats op de 400 meter baan en Piste 
van de IJs- en Inline-Skateclub Purmerend. Deze werden weer verzorgd door Thijs 
van Tol. In de loop van het jaar heeft Pien van de Bos zich ook bereid verklaard om 
trainingen voor de jeugd te gaan verzorgen. Het Inline Skaten heeft mede door het 
organisatie talent van Thijs een vaste plek gekregen in het trainingsaanbod van STG 
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Zaanstreek. Met Pien erbij kunnen we uitzien naar een toekomstbestendige basis van 
het Inline Skaten binnen onze vereniging 

 Een jaarlijks terugkomend punt is de verjonging van onze trainers. Veel potentiële 
trainers zijn zelf nog actieve schaatsers. En die moeten dat ook lekker blijven doen. 
Dit jaar heeft Dennis Boon de ST3 trainersopleiding gevolgd en heeft naast stage bij 
de jeugdgroep op de maandagmiddag/avond op de zaterdagmiddag een groep 
getraind. We zijn uiteraard erg blij met hiermee. 

 Naast voorgaande punten speelde Covid een enorm grote rol het afgelopen seizoen. 
We zijn allemaal geconfronteerd met verschoven trainingstijden, trainingsdagen, 
gesplitste groepen, extra administratie enzovoorts. Allemaal erg vervelend en veel 
werk voor niet alleen onszelf maar ook voor de Baancommissie. 
Gerrit Passenier heeft hierin een enorm grote rol gespeeld. Zijn rol en de tijd die hij 
daar in heeft gestoken verdient echt grote waardering.  

 Wat enorm positief is geweest was de positieve houding/reactie van zo ongeveer alle 
leden die abonnementen hadden afgenomen. Het was niet prettig maar er kon 
geschaatst worden. Echt een ‘Big Thumps Up’ voor het begrip en deze reactie van 
onze schaatsende leden. 

Wedstrijden 
Helaas kunnen we over dit punt in deze editie kort zijn, er waren geen officiële wedstrijden. 
De wedstrijden die vanuit de baancommissie zijn georganiseerd waren niet officieel; er vond 
geen officiële tijdwaarneming plaats. Daarbij waren overigens wel weer de broodnodige 
vrijwilligers nodig, dus weer enorm bedankt voor alle vrijwilligers die gedurende het seizoen 
op welke manier dan ook een bijdrage hebben geleverd om een erg moeilijk seizoen toch 
nog wat kleur te geven. 

Voor het komende seizoen zijn overigens al data gereserveerd voor het Zaans Sprint 
Kampioenschap, de Clubkampioenschappen en de Record Wedstrijd op Thialf. In overleg 
met Thialf hebben we een datum waarvan wordt gedacht dat er geen grote wedstrijd 
tussendoor komt waardoor onze recordwedstrijd in gevaar komt. Zet zaterdagavond 11 
december 2021 alvast op de agenda!  

Een punt voor de Jeugdcommissie eigenlijk, maar wil het toch even noemen is dat er 
momenteel een hele mooie fanatieke jeugdgroep is. Er wordt hard gewerkt aan de conditie 
en coördinatie op het parkeerterrein van DTS, de skeelerbaan in Purmerend en de 
wielerbaan  van DTS. Echt een mooie groep waar we erg blij mee en trots op mogen en 
kunnen zijn. Ziet er goed uit voor de toekomst! 

Nogmaals hartelijk dank voor iedereen die zich op welke wijze dan ook heeft ingezet voor 
het schaatsen, skeeleren, wielrennen, conditietrainen en voor STG Zaanstreek in het 
algemeen. 

7. Jeugdzaken 
Het hoofdstuk Jeugdzaken in dit jaarverslag is opgesteld door Chris Schuurman. 

Door de opkomst van Covid is het seizoen 2020 – 2021 anders gelopen dan iedereen had 
verwacht of had kunnen voorspellen. 
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Afhankelijk van de maatregelen door de overheid heeft zowel de Baancommissie  als de club 
moeten inspelen op de mogelijkheden die er nog waren. Gelukkig is dat nog redelijk gelukt 
en heeft de jeugd zijn zomertrainingen maar zeker ook de ijstrainingen zoveel mogelijk 
kunnen uitvoeren. Weliswaar met verdeling van groepen en schuiven van tijden maar toch, 
het kon en mocht. 

Helaas zijn alle activiteiten niet doorgegaan; denk aan herfstkamp, zomerfeest, Mergelland 
Fietstocht voorjaarsklassieker, Clubkampioenschappen Thialf enzovoort. 

Ook de IJskonijnencup is komen te vervallen. Wel zijn er een 3 tal ijswedstrijden 
georganiseerd maar dat viel allemaal niet mee door de Corona beperkingen. 

Wat wel heel positief om te melden is dat er  gemiddeld 14 kinderen deelnemen aan de 
fietstraining en daarvan de meeste een eigen racefiets hebben aangeschaft 

De landtraining bij DTS wordt door een vast groepje goed bezocht maar varieert erg in 
aantallen. 

Wat er uitspringt is de deelname aan de skeelertraining op de skeelerbaan in Purmerend 
onder leiding van Thijs van Tol. Daar hebben we de rijders in 2 groepen verdeeld, waarbij in 
elk uur 15 rijders actief zijn. 

Er is afgelopen zomer open skeelerdag georganiseerd in samenwerking met Purmerend, 
IJsclub Assendelft en Jeugdschaatsen Zaanstreek. 85 aanmeldingen maar uiteindelijk weinig 
nieuwe leden bij zowel STG als Purmerend. 

Verder heeft het open Zaans skeeler kampioenschap plaatsgevonden. Een hele geslaagde 
dag maar waar de opkomst groter had mogen zijn. Na afloop een BBQ voor alle kinderen 
broertjes en ouders en vrijwilligers geheel gratis om zo toch wat terug te doen na een Covid 
jaar waar niet veel te organiseren viel. 

Wel hebben zich afgelopen jaar een aantal nieuwe jeugdleden zich aangemeld, ook helaas 
een aantal opgezegd. Maar gelukkig nog steeds meer aanmeldingen dan opzeggingen. 

Hierdoor hebben we een fantastische groep in de leeftijd 7-16 jaar wat een brede basis is 
voor de toekomst. Wat opvalt is dat de deelname aan wedstrijden, of dat op het ijs is of op 
skeelers, nog wat tegenvalt gezien het aantal leden dat deelneemt aan trainingen. Een 
wedstrijd is een mooi moment om te kijken hoeveel je beter bent geworden! 

8. Communicatie en PR 
Het hoofdstuk communicatie en PR in dit jaarverslag is opgesteld door Mark Peters. 

Ik kan niet verhullen dat de PR activiteiten dit verslagjaar 2020-2021 op een lager pitje stond 
als normaal. Maar zoals al zo vaak gememoreerd is dit ook geen normaal jaar geweest. 

Net als voorgaande jaren kan ik alle bronnen opnoemen die we benutten om informatie te 
vergaren en weg te zetten, maar wie de website www.stg-zaanstreek.nl volgt, al dan niet 
daartoe aangezet via Facebook @STGZaanstreek, Twitter en verschillende Whatsapp-
groepen is op de hoogte van de informatieverstrekking van de club. 

Op de website zijn er 34 nieuwsitems, 33 agendaberichten en 17 3-wekelijkse 
trainingsschema’s verschenen. De nieuwsberichten liepen uiteen van een tijdrit op de 
wielerbaan van DTS, tot aan informatie over de zomertrainingen en bestellen van de 
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winterkleding. In de winter gingen vele berichten over de maatregelen rond Covid om toch 
te kunnen blijven trainen op de banen Haarlem en Amsterdam. Om het positief te houden 
worden hier geen mededelingen gedaan rond afgelastingen en schrappen van wedstrijden. 
De Adelskalender en lijst met clubrecords hebben door gebrek aan wedstrijden geen 
wijzigingen gekend. 

Wat ging er wel door: het Open Zaans Inline Skate kampioenschap, 2 x een tijdrit, het NK 
Inlineskaten op circuit Zandvoort, de Spek-en-bonen-marathon te Haarlem als opening van 
het marathonseizoen, enkele onderlinge officieuze wedstrijden voor de jeugd, de (digitale) 
ALV - een vergadering die drie weken duurde -, en als hoogtepunt afgelasting van trainingen 
op de ijsbaan als gevolg van winterse omstandigheden! 

Omdat diezelfde winterse omstandigheden ook natuurijs met zich meebrachten was er toch 
voldoende voer voor een nieuwe Ronding, voorjaar 2021. Dit ging niet van een leien dakje, 
maar met de tomeloze inzet van verslaggevers, adverteerders, opmakers, vormgevers en 
distributeurs is er een dubbeldik nummer verschenen. Deze is in digitale bladerbare versie 
ook op de website terug te vinden. Wegens beperkte openbare activiteit is er in de media 
ook slechts beperkt aandacht voor de club geweest.  

Tot slot herhaal ik met onderstaande oproep van het jaarverslag van vorig jaar: 

We zijn geen geoliede pr-machine, kunnen altijd handjes en goede ideeën gebruiken, staan 
open voor veranderingen en aanvullingen, maar we proberen zo goed mogelijk met alle 
belanghebbenden te communiceren. In de huidige tijd zijn we allemaal Influencers, Vloggers 
en Volgers en met elkaar zetten we STG Zaanstreek positief in het nieuws. 

De eerstvolgende belangrijke PR-deadline betreft de Ronding die voor begin november in de 
brievenbus wordt verwacht. Stuur uw bijdrage naar de bekende email-adressen. 

redactie@stg-zaanstreek.nl - webmaster@stg-zaansteek.nl 

9. Overige ALV agendapunten 

Kascommissie 
De kascommissie wordt gevormd door Jery Bruinsma [Vz] en Marcel Huismans, reserve lid 
Harry Steur.  

Het verslag van de kascommissie, ontvangen op woensdag 7-10-2020 21:34, is als bijlage 
meegezonden met dit jaarverslag.  

Samengevat geeft de kascommissie het advies om 

 De jaarrekening en de verantwoording over het afgelopen boekjaar 2020/2021 goed te 
keuren, 

 Het voltallige Bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde beleid in het 
verenigingsjaar 2020/2021. 

Contributie vanaf seizoen 2021-2022 
Gezien de huidige financiële situatie van de vereniging heeft het bestuur geen reden dan wel 
noodzaak gezien om de abonnementsgelden te wijzigen. 
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De contributie voor het lidmaatschap van STG Zaanstreek bedraagt voor seizoen 2020-2021 
blijft hetzelfde als afgelopen seizoen: 

 € 69,00 per jaar voor Jeugdleden tot 15 jaar (geboren op of ná 1-7-2006) 
 € 89,00 per jaar voor Leden vanaf 15 jaar (geboren vóór 1-7-2006) 

Bestuur mutaties 
In het dagelijks bestuur is voorzitter Kees Waqué aftredend, de tweede termijn van de 
voorzitter zit erop. Kees stelt zich voor de tweede keer herkiesbaar voor de laatste periode 
van 3 jaar.  

Nieuwe bestuursleden gezocht 
De laatste jaren hebben we ontzettend veel gedaan en we blijven ook ambitieus voor de 
komende jaren. We hebben een super levendige vereniging, er wordt veel georganiseerd 
waar jullie als leden hopen we veel plezier aan hebben. Wij danken als bestuur de vele 
vrijwilligers die ook nu hun bijdrage aan de vereniging hebben gegeven. 

Om ervoor te zorgen dat we leuke en sportieve activiteiten kunnen blijven organiseren, 
hebben we een bijzonder leuke bestuursfunctie; 

Vrijwilligers coördinator 

Omdat de vrijwilligers zoveel mogelijk maken. Wedstrijden, jurering, abonnementen, EHBO 
etc. extra aandacht is nodig, mét begeleiding. De coördinator is aanspreekpunt en motiveert 
ouders of leden mee te helpen. Een functie waarbij het niet noodzakelijk is alle bestuurs-
vergaderingen bij te wonen. 

Onze vereniging kan niet zonder vrijwilligers, dus heb je interesse, of weet je iemand die wil 
helpen, laat het ons weten. 

Meer informatie bij secretaris Tibo Rodenburg of voorzitter Kees Waqué.  

Club kleding 
Aan een lange impasse rondom kleding is een eind gekomen. Een veelbesproken onderwerp 
op de zes-wekelijkse bestuursvergadering. Meest over de communicatie met leverancier 
Forte, kwaliteit en levertijd en eventuele  alternatieven. Het is eenvoudig om naar een 
andere leverancier over te stappen, maar dat betekent niet dat je van problemen af bent. 
We zijn een kleine vereniging en de volumes zijn klein. Veel leden rijden immers nog rond in 
kleding waarvan de huisstijl al 2x is aangepast. Wanneer hebben die voor het laatst kleding 
besteld? 

Afgelopen najaar hebben José Servaas en Monique van Assema een idee gelanceerd om 
meer jeugdleden te kunnen voorzien van schaatskleding. Gelijktijdig werden de gesprekken 
met Forte geïntensiveerd en andere kledingproducenten gevraagd en beoordeeld die het 
pakket van Forte zouden kunnen overnemen. Al snel bleek dat wij als vereniging relatief 
weinig te bieden hebben, een nieuwe leverancier was geen oplossing en eerder een groter 
risico. Forte deed verbeteringen aan haar eigen organisatie en het nieuwe management 
ondertekende een SLA (service level agreement) die door Marcel was opgesteld. De 
bestelwebsite wordt 2x per jaar geopend en Forte zal aan de levertijden voldoen. 



 

 

Jaarverslag seizoen 2020-2021 draft  Pagina 15 van 17 

Het leaseplan werd dit voorjaar een feit. José en Monique hebben een unieke prestatie 
geleverd, vanaf komend najaar rijden 23 kinderen in een schaatstenue van STG Zaanstreek: 
een marathonpak en een trainingsjasje. Voor een jaarlijkse bijdrage van €25,- is de 
kledingset met circa 6 jaar terugbetaald. De kinderen ontvangen voorafgaand aan het 
seizoen de passende kledingset en leveren die aan het einde weer in. Het jaar erop kan 
indien gewenst een grotere maat geleverd worden. Coördinatie geheel door José en 
Monique. Er is een heldere en duidelijke regeling gemaakt voor de leverancier (STG-Z) en de 
afnemer (lid STG-Z). De regelingen staan ook op de website en zullen eveneens deel 
uitmaken van een informatieboekje over de STG Zaanstreek, dat nog ontwikkeld wordt. 

Skeelerbaan 
Vanwege Covid is het overleg met Gemeente Zaanstad en IJsvereniging Assendelft minimaal 
geweest. Wel heeft Jaap Schenk van JHSW/de Landmeters in overleg een skeelerbaan 
getekend op het terrein van de IJsvereniging. Daarnaast zijn er globale kostenberekeningen 
gemaakt voor een eventuele exploitatie. Variërend van €300.000 tot over de €500.000. De 
instabiliteit van de veengrond geeft een hoge prijs voor een goed fundament. 

 
Met IJsvereniging Assendelft is in het begin al de afspraak gemaakt dat wij als STG-
Zaanstreek dan pas gaan praten over welke vorm van samenwerking dan ook, zodra er 
ergens voor betaald moet worden. Voor nu is het vooral kijken waar de mogelijkheden 
liggen en wat de Gemeente Zaanstad ons te bieden heeft. De IJsvereniging heeft van 
wethouder G. Slegers tijdens hun 150 jarige jubileum, een cheque gekregen ten behoeve van 
een skeelerbaan. In het najaar van 2021 worden de gesprekken met de Gemeente weer 
verder gevoerd.  

Bestuur van STG Zaanstreek stelt voor dat indien de plannen meer serieuze aard krijgen, er 
een werkgroep gevormd wordt van vrijwilligers die organisatorisch, juridisch en 
bouwtechnisch onderlegd is. Zij informeren de leden van STG Zaanstreek, indien 
noodzakelijk via ledenvergadering(en). 

NB.: 

Met de IJs- en Skeelerclub Purmerend heeft STG Zaanstreek een uitstekende verhouding. De 
kosten van de huur van de baan zijn relatief laag, de faciliteiten zijn uitstekend. De 
vrijwilligers zijn zeer behulpzaam als het gaat om (samen) organiseren, wedstrijdbegeleiding 
en kantine. Purmerend heeft ook een 200 meter piste voor officiële wedstrijden. Het is 
onwaarschijnlijk dat er in Assendelft een piste komt. STG Zaanstreek is in principe voorzien, 
echter genieten faciliteiten binnen de eigen gemeente de voorkeur. 
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10. Overige Commissies en Support STG Zaanstreek 

Activiteiten commissie 
Het hoofdstuk communicatie en PR in dit jaarverslag is opgesteld door Mark Peters. 

De AC heeft door Covid geen activiteiten op touw kunnen zetten. Met het vertrek van Sven-
Yvo Stoop uit de AC zal deze groep zichzelf een beetje opnieuw uit moeten vinden. 

De oliebollenactie heeft vele jaren gediend als activiteit om bijdrage aan onder andere het  
herfstkamp, de voorjaarsrit en Mergelland route te kunnen leveren. Toch is besloten om de 
oliebollenactie te staken wegens teruglopende inkomsten. De olliebollenbak-bak moet een 
nieuwe bestemming en locatie krijgen omdat deze niet meer op de Boekelboerderij kan 
blijven. Ideeën? Doe een voorstel. 

Het AC-team zal zich beraden over vernieuwende activiteiten. 

Wedstrijdcommissie 
De wedstrijdcommissie is dit seizoen niet in actie geweest. Komend seizoen hopen we op 
een beter seizoen met meer actie.  

Vrienden van STG Zaanstreek 
Het hoofdstuk Vrienden van STG Zaanstreek in dit jaarverslag is opgesteld door Coby 
Bobeldijk. 

Het doel van de ‘Vrienden van STG Zaanstreek’ is het bevorderen van de schaatssport 
binnen onze vereniging en ondersteuning te geven aan evenementen waar de leden in 
allerlei leeftijden aan deelnemen. 

Afgelopen jaar hebben de Vrienden van STG-Zaanstreek helaas weinig evenementen extra 
kunnen ondersteunen door Covid. Wij hebben wel een bijdrage kunnen doen aan het 
sponseren van kleding voor de jeugd. 

Hierbij willen wij alle vrienden bedanken voor hun bijdrage. 

De bijdragen van de vrienden blijven beschikbaar voor evenementen die wij hopelijk wel 
weer kunnen organiseren. Hopelijk gaat het herfstkamp voor de jeugd door in oktober 2021. 
Als dat lukt gaan wij daar een bijdrage aan doen.  

Met het nieuwe schaatsseizoen voor de deur hoop ik dat wij meer vrienden lid mogen 
maken van de Vrienden van STG-Zaanstreek. U kunt zich aanmelden door een email te 
sturen naar vriendenvanstgzaanstreek@stg-zaanstreek.nl 

Zie ook het tabblad op de website van STG-Zaanstreek onder het item vereniging voor de 
Vrienden van STG-Zaanstreek. 

Bij voorbaat onze hartelijke dank. 

Namens het bestuur van de Vrienden, 
Vincent van Ammers, Coby Bobeldijk en Esther van der Loos  
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Bijlage 1: Verslag kascommissie  



Aan de Algemene ledenvergadering van STG Zaanstreek

VERSLAG VAN DE KASCOMMISSIE

Bij besluit van de Algemene Leden vergadering in oktober 2020 zijn wij,

Marcel Huismans en Ron Broerse benoemt in de kascommissie.

Op 31 augustus 2021 hebben wij de jaarrekening over boekjaar
2020/2021) met bijhorende onderleggers, (map met facturen,
dagafschriften etc. ) door middel van steekproeven gecontroleerd en
eveneens hebben wij de jaarrekening besproken met de
penningmeesters Aaffiena en René Moerland. Wij zijn van mening dat
deze stukken een getrouw beeld geven van het handelen van het
bestuur en de financiële situatie van de vereniging

De kascommissie geeft het advies:

- De jaarrekening en de verantwoording over het boekjaar
2020/2021 goed te keuren;
Het voltallige Bestuur décharge te verlenen voor het gevoerde
beleid in het verenigingsjaar 2020/2021 .

Heemskerk, 31 a ustus 2021 .^

Marcd uism s Ron Broerse


