Rolschaatsvereniging SEO
Postbus 97
4630 AB Hoogerheide
info@seoweb.nl
www.seoweb.nl
IBAN NL41ABNA0468969020
BIC ABNANL2A
KvK 40281056

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 25-10-2017
Locatie:
Aanwezigen:
Afmeldingen:
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MFC het Kloosterhof, Hoogerheide
Zie presentielijst
Olga Michielsens; Willeke Spruijt; Danae Geelhoed; Iris Meeuwsen;
Esther Mulder

Opening/
Agenda
Notulen

De voorzitter heet iedereen welkom.
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Mededelingen/
Ingekomen
stukken

Adreswijzigingen en beëindigen van het lidmaatschap a.u.b. schriftelijk via
info@seoweb.nl
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Activiteitenoverzicht

Het afgelopen boekjaar heeft een groot aantal activiteiten plaatsvonden.
De activiteiten kunt u terugvinden in de presentatie.
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Ledenverloop
& financieel
jaaroverzicht

Ledenverloop
Het ledenaantal is de afgelopen jaren constant. Met ingang van het nieuwe
trainingsschema heeft een aantal leden het lidmaatschap opgezegd.
Tegelijkertijd hebben we in het eerste half jaar van 2017 veel nieuwe
leden mogen verwelkomen. Dit is o.a. terug te zien in het aantal leden dat
is ingedeeld in SV-6.
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Notulen van 12-01-2017
De notulen worden zonder aanpassingen vastgesteld.

Financieel jaaroverzicht
• Door het succes van de show SEO @ SEA heeft de vereniging een
winst van € 1.637,66.
• De vereniging heeft geen vreemd vermogen. Alles behoort tot het
eigen vermogen.
• Het vermogen is grotendeels geoormerkt voor o.a. de show en het
jubileumjaar in 2018.
6

Verslag &
verkiezing
kascommissie

Anne Brooijmans en Liesbeth Brooijmans hebben de kascontrole
uitgevoerd en alles correct bevonden. De algemene ledenvergadering
verleent decharge aan het bestuur.
Anne Brooijmans is aftredend als lid van de kascommissie. De algemene
ledenvergadering stelt Carola Verbraak aan tot nieuw lid.
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Bestuursverkiezing

Greet van Lakwijk is aftredend bestuurslid. Ze wordt met een cadeaubon
bedankt voor haar jarenlange inzet. Ze blijft als schaatsend lid betrokken
bij de vereniging.
Paul Backx combineert het voorzitterschap met het penningmeesterschap
en wil het penningmeesterschap overdragen.
Er zijn twee vacante bestuursfuncties.
• Penningsmeester
• Algemeen bestuurslid
Er volgt een oproep onder de leden. Geïnteresseerden kunnen contact
opnemen via info@seoweb.nl.
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Jubileumjaar

Jubileumlogo
In 2018 vieren SEO haar 60-jarg jubileum. Ter ere hiervan hebben we een
jubileumlogo. De aftrap van het feestjaar is vrijdag 17 november. De leden
zijn hier afgelopen week over geïnformeerd.
Rolschaatsmarathon
In het paasweekend, zaterdag 31 maart en zondag 1 april, organiseren we
een rolschaatsmarathon. Dit houdt in dat 24 uur lang minimaal 6 leden op
de vloer moeten staan. De jongere leden gaan ’s nachts naar huis.
De marathon wordt gecombineerd met allerlei activiteiten die we nog niet
verklappen. De afsluiting is zondag 1 april om 14.00 uur.
Jumbo sportplaatjesactie
Onlangs zijn jullie geïnformeerd over de sportplaatjesactie van Jumbo Paul
Lucius. De actie wordt naar verwachting gehouden in maart 2018. Dit
hangt o.a. af van de verbouwing die gaat plaatsvinden bij de Jumbo.
Donderdag 2 november en zaterdag 4 november worden de foto’s
gemaakt. De indeling en ‘kledingvoorschriften’ hebben jullie ontvangen.
Show
Momenteel zijn we druk bezig met de voorbereiding van de show. De
eerste balletten zijn bijna ingestudeerd.
Kleding
Naaiatelier ’t Geleg is gestopt vanwege andere werkzaamheden. Hierbij
doen we een oproep aan moeders, oma’s etc.
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Rondvraag

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
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Sluiting

Alle aanwezigen worden bedankt. De voorzitter sluit de vergadering om
19.58 uur.
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Terugkoppeling enquête nieuwe trainingswijze
De uitslag van de enquête is terug te vinden in de presentatie. Hieronder volgen enkele
aanvullingen naar aanleiding van de bespreking.
• Naar aanleiding van de nieuwe groepssamenstelling heeft een aantal (individuele)
gesprekken plaatsgevonden. De nieuwe groepsindeling heeft voor een grote deel de
dames-groep doen besluiten om te stoppen.
• De vooruitgang bij het onderdeel schaatsvaardigheid is voor de leden minder zichtbaar,
zo blijkt uit de enquête. De trainster zien wel degelijk dat bijvoorbeeld het bochtwerk is
verbeterd.
• Indien de vorige trainingswijze was gehandhaafd, waren er ook leden doorgeschoven en
wijzigde de groepssamenstelling. Niet alleen de nieuwe groepssamenstelling, waarin
iedereen op niveau is ingedeeld, heeft ertoe geleid dat de samenstelling is gewijzigd.
• Het is belangrijk dat leden op hetzelfde niveau worden ingedeeld, met name voor het
aanleren van de rolschaatstechniek. Daarbij moeten de balletten afgestemd worden op
het niveau van de groep.
• Calista Buijs geeft aan dat ze het idee heeft dat in T3 niet iedereen op het juiste niveau is
ingedeeld. Ze wordt geadviseerd dit te bespreken met Liesbeth Brooijmans die training
geeft aan deze groep.
• Tamara van de Kruisweg benoemt dat er soms eisen worden gesteld om over te gaan
naar een volgende groep, terwijl de huidige groep niet alles beheerst. Martine Backx
geeft in een reactie aan dat het kan voorkomen dat een lid één onderdeel minder
beheerst, maar dat je leden ook niet altijd op één onderdeel jarenlang kan laten hangen.
Dit is echter een uitzondering; de trainsters hanteren criteria per groep.
• De droogtraining is een nieuw trainingsonderdeel. De trainsters zijn nog zoekende. Ze
proberen daarin eenzelfde lijn te trekken. Amber van Dijk biedt aan mee te denken over
de invulling van dit trainingsonderdeel. Vanuit haar opleiding kent ze veel geschikte
oefeningen voor de droogtraining.
• Een oproep aan alle leden: geef feedback over de trainingen, zowel als iets je minder
goed bevalt, als iets dat juist wel goed bevalt. Van deze feedback kunnen we leren. Je
kunt dit rechtstreeks doen bij één van de trainsters of per e-mail via info@seoweb.nl.
• De indeling van de balletten is grotendeels op basis van de SV-groepen. We hebben veel
leden, willen iedereen ongeveer evenveel laten rijden en daardoor is het mixen van
balletten lastig. Voor de zaterdagochtendgroepen houden we vast aan de SV-groepen,
voor de donderdagavondgroepen hebben we voor 1 blok alle groepen gemixt. Voor de
andere balletten wordt hooguit een combinatie gemaakt met een groep die op hetzelfde
moment traint.
• Eind november wordt gestart aan het volgende ballet. Hierover worden jullie binnen
twee weken geïnformeerd. Dit kan namelijk beteken dat je trainingsuren wijzigen.
• Vanaf januari draaien we alleen showweken om ervoor te zorgen dat we alle balletten op
tijd hebben ingestudeerd. Hierover word je nog geïnformeerd.
• Het is belangrijk dat je elke training komt. Als je te vaak niet komt, zal er een gesprek
plaatsvinden. Dit kan ertoe leiden dat je niet kunt deelnemen aan één van de balletten. Er
is namelijk geen tijd en ruimte om je individueel een ballet aan te leren. Uiteraard kan
het altijd voorkomen dat je om een goede reden niet naar de training kunt komen.
Daarvoor hebben we alle begrip.
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