
Notulen Uitloop-ALV der U.S.S.V. Softijs 

3 mei 2022 

  

  

 

  

Locatie: Marinus Ruppertgebouw ruimte 005 

Tijd: 18:00 uur 

Aanwezig: Loes Berkhof, Niene Iping, Romi Roest, Mirte Neefjes, Anke de Groot, Rutger 

Remmers, Laura Ammerlaan, Marije Haakma, Boris de Groot, Fedor van der Laan, Annick 

Aarsen, Joris Steevers, Eline Kuijt, Marijke de Jong, Diederik Roest, Rianne van Ginkel, Boris 

Petit, Lisette Schaar, Wouter Kelderman, Lana van Veen, Hidde van de Beek, Manon Jansen, 

Tessa Roeven, Janneke Hulsen, Cassimy van Neerven, Mirjam Kraakman, Jacco Groen, Jeroen 

Geerligs, Mirte Linthorst, Rianne Olijerhoek, Stijn Visser, Sacha Reijers, Hiltje Gerritsma en 

Lucas van der Sprong.  

Genotuleerd door: Niene Iping



1. Opening 

Loes Berkhof opent de vergadering om 18:04 uur.  

2. Vaststellen agenda 

Loes Berkhof  gaat over tot het vaststellen van de agenda. 

Boris de Groot vraagt over de ODZ bekendmaking, Loes Berkhof antwoordt dat dat tijdens 

het puntje introductie bestuur aan bod zal komen.  

Er zijn geen vragen of opmerking, dus met een hamerslag wordt de agenda van de Uitloop-

ALV d.d. 3 mei 2022 vastgesteld.  

3. Mededelingen/ingekomen stukken 

Loes Berkhof geeft het woord aan Niene Iping voor de ingekomen stukken.  

Martijn Vermist heeft Boris Petit gemachtigd om voor hem te stemmen, aangezien hij zelf 

niet aanwezig is.  

Verder zijn er geen ingekomen stukken.  

4. HR-wijzigingen 

Het toelichten en stemmen over 2 HR wijzigingen zijn vanuit de Wissel ALV d.d. 28 april 

doorgeschoven naar deze ALV. Loes Berkhof geeft Laura Ammerlaan het woord voor een 

toelichting hierop.  

 

Laura Ammerlaan legt de eerste HR wijziging, die de beleidsadviescommissie betreft, uit.  

 

Lana van Veen komt binnen om 18:07 

Hidde van de Beek komt binnen om 18:07 

 

Boris Petit geeft aan dat er nog een zinnetje weggehaald moet worden. Er wordt gestemd 

over de HR wijziging inclusief deze verandering.  

 

De HR- wijziging die de Beleidsadviescommissie betreft wordt in stemming gebracht.  

Stemmen voor: 13 (Laura Ammerlaan, Marije Haakma, Boris de Groot, Fedor van der 

Laan, Annick Aarsen, Joris Steevers, Eline Kuijt, Marijke de Jong, Diederik Roest, Rianne 

van Ginkel, Boris Petit, Wouter Kelderman en Hidde van de Beek)  

Stemmen tegen: 0 

Onthouden van stemming: 1 (Lana van Veen) 

Met een hamerslag wordt de eerste HR wijziging aangenomen.  



Laura Ammerlaan legt de tweede HR wijziging, die de licentietrainingen betreft, uit.  

 

De HR- wijziging die de licentietrainingen betreft wordt in stemming gebracht.  

 

Stemmen voor: 14 (Laura Ammerlaan, Marije Haakma, Boris de Groot, Fedor van der 

Laan, Annick Aarsen, Joris Steevers, Eline Kuijt, Marijke de Jong, Diederik Roest, Rianne 

van Ginkel, Boris Petit, Wouter Kelderman, Lana van Veen en Hidde van de Beek)  

Stemmen tegen: 0 

Onthouden van stemming: 0 

Met een hamerslag wordt de tweede HR wijziging aangenomen.  

5. Financieel jaarverslag 35e bestuur der U.S.S.V. Softijs 

Aangezien er tijdens de Wissel - ALV niet gestemd is over het financieel jaarverslag, geeft 

Loes Berkhof het woord aan Boris de Groot om de voltooide realisatie toe te lichten.  

 

Cassimy van Neerven, Manon Jansen, Tessa Roeven en Janneke Hulsen komen om 18:12 

binnen.  

Mirjam Kraakman en Jacco Groen komen om 18:15 binnen.  

 

Tessa Roeven vraagt of je ook geen subsidie kan krijgen voor dingen die betrekking hebben 

op duurzaamheid. Boris de Groot zegt niet specifiek, maar de subsidie die nu is aangevraagd 

is via de flexibele subsidie van de Sportraad gegaan. Er is dus verder geen specifieke 

duurzaamheidssubsidie.  

 

Lisette Schaar vraagt of de korting op de fietssetjes nog geldt voor komend jaar. Boris de 

Groot zegt dat dat een incidentele korting was en dus alleen gold voor die bestellingen, tenzij 

het 36ste bestuur iets anders beslist daarover. 

 

Manon Jansen vraagt of onder benzinekosten alleen het ophalen van kleding valt, want ze 

dacht dat alleen dat was ingestemd. Boris de Groot zegt dat daar niet specifiek over is 

gestemd. Manon Jansen zegt dat in haar jaar alleen de benzinekosten gemaakt voor het 

ophalen van kleding bij Jan van der Hoorn konden worden gedeclareerd en de rest niet. Boris 

de Groot zegt dat zijn bestuur het geïnterpreteerd had als alle benzinekosten die je maakt 

voor Softijs. Tessa Roeven zegt dat deze benzinekosten voor kleding eerst werden verrekend 



in het prijs van de kleding zelf en dat dat later is verandert.  

 

Jeroen Geerligs komt om 18:33 binnen.  

 

Janneke Hulsen vraagt of het geld uit het potje lustrum/website/statuten voor elk van die drie 

gebruikt mag worden, of dat dat vaststaat. Boris de Groot antwoordt dat dat niet zo is. Deze 

spaarrekening is gecombineerd omdat je bij de Rabobank maar twee spaarrekeningen mag 

hebben en er dus geen plek is om deze dingen los van elkaar te zetten. Omdat het 

shorttrackbedrag nogal hoog was, wilden we dat apart zetten van de rest van de 

spaarrekening. Het geld wat nu op de spaarrekening lustrum/website/statuten staat is dus 

eigenlijk alleen bedoeld voor de website. Tessa Roeven vraagt of je ook potjes kan maken 

binnen de Rabobank spaarrekening. Boris de Groot weet niet of dit ook bij de Rabobank kan, 

maar Romi Roest knikt instemmend. Boris de Groot is het ermee eens dat dat inderdaad 

makkelijker is voor volgend jaar om geld uit elkaar te houden en geeft dit mee als advies voor 

Romi Roest.  

 

Boris Petit bedankt Boris de Groot dat hij zoveel tijd heeft gestoken in het afmaken van de 

realisatie en voor het beantwoorden van zijn vragen. Boris Petit vraagt of er volgend jaar een 

toelichting op de realisatie en begroting gestuurd kan worden gestuurd. Dit hoeft niet heel 

lang en uitgebreid, maar een korte uitleg over wat welke post zorgt er al voor dat het beter  te 

volgen en begrijpen is. Romi Roest stemt hiermee in en zal dit meenemen naar de volgende 

ALV.  

 

Hiermee sluit Boris de Groot het presenteren van de realisatie af. Zijn werk en moeite worden 

met een applaus vanuit de leden van de ALV beloond.  

 

Loes Berkhof geeft Wouter Kelderman het woord over reactie van de kasco. Wouter 

Kelderman zegt dat Boris de Groot heel hard bezig geweest om alles af te maken; hij heeft 

hier heel veel respect voor. Alles is compleet en staat goed op een rijtje, dus de 

Kascommissie gaat dan ook een positief stemadvies uitbrengen. Boris de Groot bedankt de 

Kascommissie ook nog voor hun hulp om alles op een rijtje te krijgen. 

 

Cassimy van Neerven vraagt of de mail van Joost Smeets binnen is gekomen over zijn 

machtiging. Niene Iping zegt dat hij niet in de inbox staat. Cassimy van Neerven zegt dat de 



mail wel is gestuurd. Iemand wijst Niene erop dat de mail misschien in de spambox is beland. 

Niene Iping checkt de spambox en de machtiging is inderdaad daar belandt. Vanaf nu is 

Cassimy van Neerven dus gemachtigd om voor Joost Smeets te stemmen.  

 

Loes Berkhof brengt het financieel jaarverslag in stemming.  

Stemmen voor: 9 (Eline Kuijt, Marijke de Jong, Diederik Roest, Rianne van Ginkel, Boris 

Petit, Wouter Kelderman, Lana van Veen, Hidde van de Beek en Jeroen Geerligs)  

Stemmen tegen: 0 

Onthouden van stemming: 8 (Laura Ammerlaan, Marije Haakma, Boris de Groot, Fedor van 

Laan, Annick Aarsen, Joris Stevers, Joost Smeets en Martijn Vermist)  

Met een hamerslag wordt het financieel jaarverslag van het 35ste bestuur der U.S.S.V. Softijs 

aangenomen.  

6. Decharge 35e bestuur der U.S.S.V. Softijs 

Het 35ste bestuur heeft na afloop van de Wissel-ALV zijn resterende taken voltooid, namelijk 

het afmaken van de realisatie. Daarom brengt Loes Berkhof het dechargeren van de leden van 

het 35ste bestuur in stemming.  

 

Tessa Roeven vraagt of Joris Stevers nog iets gedaan heeft aan een wintertrainers evaluatie, 

wat tijdens de Wissel-ALV ook was benoemd. Laura Ammerlaan antwoordt dat hij heeft 

gecheckt in het HR wat er gedaan moet worden. Hierin staat dat er twee bijeenkomsten van 

trainers moesten zijn. Joris Stevers zegt dat hij deze twee bijeenkomsten wel heeft 

georganiseerd, maar de trainersevaluatie niet. Dit staat wel in het draaiboek van de CTK, 

maar het is Joris niet gelukt om dit te doen.  

 

Boris Petit maakt een opmerking over het feit dat formeel niet gestemd hoeft te worden over 

het uitslaan van het bestuur, omdat het bestuur dan alsnog ontslag kan nemen. Er hoeft dus 

alleen gestemd te worden over decharge en inslaan van het bestuur. Dit is misschien handig 

om voor de volgende keer te weten omwille van de tijd.  

 

Loes Berkhof brengt het dechargeren van Joris Stevers als commissaris technisch kader in 

stemming.  

 



Stemmen voor: 16 (Eline Kuijt, Marijke de Jong, Diederik Roest, Rianne van Ginkel, Boris 

Petit, Wouter Kelderman, Lana van Veen, Hidde van de Beek, Manon Jansen, Tessa Roeven, 

Janneke Hulsen, Cassimy van Neerven, Mirjam Kraakman, Jacco Groen, Jeroen Geerligs en 

Joost Smeets) 

Stemmen tegen: 0 

Onthouden van stemming: 7 (Laura Ammerlaan, Marije Haakma, Boris de Groot, Fedor 

van Laan, Annick Aarsen, Joris Stevers en Martijn Vermist 

1 stem wordt ongeldig verklaard.  

Met een hamerslag wordt Joris Stevers gedechargeerd als Commissaris Technisch Kader.  

 

Loes Berkhof brengt het dechargeren van Annick Aarsen als PR-commissaris in stemming.  

 

Stemmen voor: 16 (Eline Kuijt, Marijke de Jong, Diederik Roest, Rianne van Ginkel, Boris 

Petit, Wouter Kelderman, Lana van Veen, Hidde van de Beek, Manon Jansen, Tessa Roeven, 

Janneke Hulsen, Cassimy van Neerven, Mirjam Kraakman, Jacco Groen, Jeroen Geerligs en 

Joost Smeets) 

Stemmen tegen: 0 

Onthouden van stemming: 7 (Laura Ammerlaan, Marije Haakma, Boris de Groot, Fedor van 

Laan, Annick Aarsen, Joris Stevers en Martijn Vermist) 

Met een hamerslag wordt Annick Aarsen gedechargeerd als PR-commissaris.  

 

Loes Berkhof brengt het dechargeren van Fedor van Laan als Wedstrijdsecretaris in 

stemming.  

 

Stemmen voor: 16 (Eline Kuijt, Marijke de Jong, Diederik Roest, Rianne van Ginkel, Boris 

Petit, Wouter Kelderman, Lana van Veen, Hidde van de Beek, Manon Jansen, Tessa Roeven, 

Janneke Hulsen, Cassimy van Neerven, Mirjam Kraakman, Jacco Groen, Jeroen Geerligs en 

Joost Smeets) 

Stemmen tegen: 0 

Onthouden van stemming: 7 (Laura Ammerlaan, Marije Haakma, Boris de Groot, Fedor 



van Laan, Annick Aarsen, Joris Stevers en Martijn Vermist) 

Met een hamerslag wordt Fedor van Laan gedechargeerd als Wedstrijdsecretaris.   

 

Loes Berkhof brengt het dechargeren van Boris de Groot als Penningmeester in stemming.  

 

Stemmen voor: 16 (Eline Kuijt, Marijke de Jong, Diederik Roest, Rianne van Ginkel, Boris 

Petit, Wouter Kelderman, Lana van Veen, Hidde van de Beek, Manon Jansen, Tessa Roeven, 

Janneke Hulsen, Cassimy van Neerven, Mirjam Kraakman, Jacco Groen, Jeroen Geerligs en 

Joost Smeets) 

Stemmen tegen: 0 

Onthouden van stemming: 7 (Laura Ammerlaan, Marije Haakma, Boris de Groot, Fedor 

van Laan, Annick Aarsen, Joris Stevers en Martijn Vermist) 

Met een hamerslag wordt Boris de Groot gedechargeerd als Penningmeester.  

 

Loes Berkhof brengt het dechargeren van Marije Haakma als Secretaris in stemming.  

 

Stemmen voor: 16 (Eline Kuijt, Marijke de Jong, Diederik Roest, Rianne van Ginkel, Boris 

Petit, Wouter Kelderman, Lana van Veen, Hidde van de Beek, Manon Jansen, Tessa Roeven, 

Janneke Hulsen, Cassimy van Neerven, Mirjam Kraakman, Jacco Groen, Jeroen Geerligs en 

Joost Smeets) 

Stemmen tegen: 0 

Onthouden van stemming: 7 (Laura Ammerlaan, Marije Haakma, Boris de Groot, Fedor 

van Laan, Annick Aarsen, Joris Stevers en Martijn Vermist) 

Met een hamerslag wordt Marije Haakma gedechargeerd als Secretaris.  

 

Loes Berkhof brengt het dechargeren van Laura Ammerlaan als Voorzitter in stemming.  

 

Stemmen voor: 16 (Eline Kuijt, Marijke de Jong, Diederik Roest, Rianne van Ginkel, Boris 

Petit, Wouter Kelderman, Lana van Veen, Hidde van de Beek, Manon Jansen, Tessa Roeven, 

Janneke Hulsen, Cassimy van Neerven, Mirjam Kraakman, Jacco Groen, Jeroen Geerligs en 



Joost Smeets) 

Stemmen tegen: 0 

Onthouden van stemming: 7 (Laura Ammerlaan, Marije Haakma, Boris de Groot, Fedor 

van Laan, Annick Aarsen, Martijn Vermist en Joris Stevers) 

Met een hamerslag wordt Laura Ammerlaan  gedechargeerd als Voorzitter. 

Loes Berkhof geeft nog even een bedankpraatje naar het 35ste bestuur toe. Daarbij wordt ook 

het bestuurscadeautje overhandigd. Het 35ste lijkt er heel erg blij mee te zijn.  

 

7. Introductie bestuur en presentatie beleidsplan 

Motie ‘3 keer is traditie’ 

Wij, leden van de ALV, willen het bestuur er graag aan herinneren dat binnen U.S.S.V. Softijs 

een traditie ontstaat als iets 3 keer is gebeurd. Nu is het zo dat de voorzitters van het 33ste, 

34ste én 35ste bestuur allemaal krullen hadden: kortom, we zijn een traditie rijker! Om deze 

traditie in ere te houden, zien wij graag dat Loes bij de volgende ALV’s met krullen 

verschijnt. Om te compenseren voor het feit dat op deze ALV met deze traditie is gebroken, 

zien wij nu graag een shotje voor Loes. Haar bestuursgenootjes mogen natuurlijk gezellig 

meedoen! 

Stemmen voor: 20 (Laura Ammerlaan, Marije Haakma, Boris de Groot, Fedor van der Laan, 

Annick Aarsen, Joris Steevers, Eline Kuijt, Marijke de Jong, Diederik Roest, Rianne van 

Ginkel, Boris Petit, Wouter Kelderman, Lana van Veen, Manon Jansen, Tessa Roeven, Janneke 

Hulsen, Cassimy van Neerven, Mirjam Kraakman, Jacco Groen en Jeroen Geerligs) 

Stemmen tegen: 1 (Hidde van de Beek) 

Onthouden van stemming: 1 (Martijn Vermist) 

De motie ‘3 keer is traditie’ is hierbij aangenomen.  

Het 36ste bestuur introduceert zich met een video, waarin zowel de O.D.Z. als de mascotte 

bekend wordt gemaakt.  

Rianne Olijerhoek en Mirte Linthorst komen binnen om 19:04.  

Vervolgens wordt het nieuwe beleidsplan gepresenteerd. 

 

 

 



 

1. Zomerseizoen 

Rutger Remmers presenteert de plannen voor aankomend zomerseizoen.  

Mirjam Kraakman vraagt hoe de opkomst tot nu toe is op de skeelertrainingen. Joris Stevers 

zegt goed, Rutger Remmers is het hiermee eens. Het doornemen van de skeelertechniek, wat 

dit jaar voor het eerst wordt gedaan, wordt ook goed ontvangen tot nu toe.  

Tessa Roeven vraagt wat er nou precies verandert is qua tijden van de zomertrainingen. Rutger 

Remmers zegt dat we nu direct na de zomerstop wisselen om het makkelijker te maken. Dit 

met uitzondering van de skeelertraining, omdat de baan daar werkt met tijdsblokken.  

Motie ‘Spam’ 

Wij, leden van de ALV, zijn geschokt over het feit dat belangrijke mail van een oud-

bestuurslid niet op tijd is gelezen. Communicatie is key! Neem dit mee in de rest van jullie 

bestuursjaar én 1 shotje per bestuurslid. Overgaande tot de orde van de dag.  

De motie ‘Spam’ wordt zonder stemming aangenomen. Niene Iping zal er voortaan aan denken 

om ook de spambox te checken en neemt samen met de rest van het bestuur een lekker shotje.  

Boris Petit vraagt of het zomerplan ook halverwege het jaar wordt geëvalueerd. Rutger 

Remmers vindt dit een goed plan en zal dit meenemen voor komend jaar.  

2. Winterseizoen 

Rutger Remmers presenteert de plannen voor aankomend winterseizoen.  

Stijn Visser komt om 19:10 binnen.  

Fedor van der Laan vraagt of de lage opkomst van de winterdroogtraining lag aan het feit dat 

deze buiten werd gehouden. Rutger Remmers denkt dat dit zeker heeft meegespeeld, maar dat 

corona ook invloed had op de opkomst. Na de lockdown was er niks meer over van de opkomst 

en werden trainingen daarom dus ook gecancelled. Rutger denkt dat het tijdstip van de training 

en de lage temperatuur ook zeker niet helpen bij de opkomst. Het lijkt hem daarom een goed 

experiment voor komend winterseizoen om te kijken of binnen trainen de opkomst kan 

verhogen.  



Lisette Schaar vraagt hoe het contact tussen de ShoCo en het bestuur loopt. Rutger Remmers 

vertelt dat hij niet als bestuurslid lid is van de commissie maar als commissielid. Romi Roest 

zit als bijzitter in de commissie. Omdat er dus eigenlijk twee bestuursleden in de commissie 

zitten, wordt verwacht dat het contact goed gaat verlopen.  

Tessa Roeven zegt dat Rutger moet opletten dat hij met de ShoCo niet teveel hooi op zijn vork 

neemt. Rutger Remmers zegt dat hij een jaarplanning voor zichzelf gaat maken om dit voor 

zichzelf in de gaten te houden. Zijn bestuursgenootjes beloven ook om het goed in de gaten te 

houden.  

Hidde van de Beek vraagt hoe de workshops die Rutger wil geven aan trainers zich inhoudelijk 

onderscheiden van de clinics die de TC geeft. Rutger Remmers zegt dat hij niet uitsluit dat de 

clinics gegeven door de TC hier onderdeel van uit gaan maken. Deze vonden alleen vrij in-

consistent plaats. Rutger wil daarom in de voorbereidende fase van de clinics veel tijd gaat 

steken in dat clinics vaker en ook meerdere jaren achter elkaar kunnen worden gegeven. Hierbij 

wil hij ook nadruk leggen op didactiek, dus bijvoorbeeld hoe je met mensen omgaat. De nadruk 

ligt nu namelijk meer op de schaatstechniek zelf. Hidde van de Beek vraagt zich af of de 

clinics/workshops ook opengesteld moeten worden aan niet-trainers. Rutger Remmers zegt dat 

dit zeker kan. Voordat hij deze mogelijkheid gaat bekijken, wil hij zich focussen op het 

terugbrengen van didactiek in de clinics. Ook wil hij de Drive van de TC even doorspitten om 

te kijken wat voor bruikbaars daarop staat.  

Tessa Roeven vraagt of er is gekeken naar of trainers deze workshops ook echt willen volgen. 

Dit omdat er al genoeg andere dingen zijn, bijvoorbeeld trainersbijeenkomsten en natuurlijk 

het trainen zelf. Rutger Remmers zegt dat het vooral balans vinden is, dus enerzijds zoveel 

mogelijk hulp en ondersteuning bieden voor de trainers en anderzijds iedereen vooral ook zijn 

eigen ding laten doen. Hij wil de workshops eigenlijk niet verplicht stellen. Uit de evaluatie 

bleek dat er wel interesse was voor intensievere begeleiding. Rutger denkt dat de opkomst van 

de workshops niet te laag wordt als je vroeg van tevoren aangeeft wanneer deze gaan 

plaatsvinden. Rutger hoopt de workshops ook vernieuwend te maken, wat bijvoorbeeld bij de 

workshops van Duosport niet het geval is. Joris Stevers geeft aan dat er vooral tijdens de 

trainingen ook hulp kan worden aangeboden. Rutger Remmers antwoordt hierop dat het wel 

veel energie kost vanuit de TC of hemzelf. Wel denkt Rutger dat deze directe feedback heel 

erg kan worden gewaardeerd. Hidde van de Beek zegt dat het misschien handig is om trainers 

elkaar onderling feedback te laten geven. Rutger Remmers is het hiermee eens, maar het is dan 

nog wel even zoeken hoe je dit precies wil doen en vooral ook hoe vaak. Dit idee wordt zeker 

meegenomen.  

Sacha Reijers komt om 19:23 binnen.  

Motie ‘Mooie fles Schrobbelèr’ 

Wij, leden van de ALV, hebben geconstateerd dat de flessen van ons geliefde drankje 

Schrobbelèr niet op tafel staan. Dit zouden we graag wel zien. Oh, en als je toch die fles vast 

hebt, gooi dan ff zo’n glaasje vol en laat het in je keel glijden.  



De motie ‘Mooie fles Schrobbelèr is zonder stemming aangenomen. Een aantal bestuursleden 

brengen nog tegen deze motie in dat sterke drank officieel niet is toegestaan op de uni, maar 

dat verandert niks aan de zaak dat er toch een lekker shotje moet worden genomen.  

Motie ‘Rutger is lit’ 

Planga van Cartier (hey) 

Planga van Cartier (prr) 

Da’s nog niks 

Brakka van Balmain (prr) 

Brakka van Balmain (prr) 

100 flessen, 100, 100 flessen 

Shotje voor Rutger voor de sfeer 

Er wordt gestemd over de motie ‘Rutger is lit’.  

Stemmen voor: 24 (Laura Ammerlaan, Marije Haakma, Boris de Groot, Fedor van der Laan, 

Annick Aarsen, Eline Kuijt, Marijke de Jong, Diederik Roest, Rianne van Ginkel, Boris Petit, 

Wouter Kelderman, Lana van Veen, Hidde van de Beek, Manon Jansen, Tessa Roeven, Janneke 

Hulsen, Cassimy van Neerven, Mirjam Kraakman, Jacco Groen, Jeroen Geerligs, Mirte 

Linthorst, Rianne Olijerhoek, Stijn Visser en Sacha Reijers) 

Stemmen tegen: 1 (Joris Stevers) 

Onthouden van stemming: 0 

Tessa Roeven vraagt of er al bekend is welk NSK er wordt georganiseerd. Mirte Neefjes 

antwoordt dat dit dit jaar het NSK Sprint gaat zijn! Daar reageert de hele ALV heel enthousiast 

op.  

Motie ‘Representatie’ 

Softijs heeft machtige merchandise, waaronder de nieuwe sokken! Maar natuurlijk ook 

onderbroeken, truien, broeken, mutsen, shirts en ga zo maar door. Als er iemand is die Softijs 

moet representeren is dat het bestuur. We snappen dat jullie nu je pak aanhebben, maar dat 

blijven er toch nog een aantal kledingstukken over. Wij, leden van de ALV, vragen daarom 

één shotje per ontbrekend Softijs kledingstuk (1 sok telt als 1 kledingstuk). Overgaande tot de 

orde van de dag.  

Er wordt gestemd over de aangepaste motie, waarbij ieder twee shotjes neemt voor Rutger’s 

Softijssokken.   

Stemmen voor: 20 (Laura Ammerlaan, Marije Haakma, Boris de Groot, Annick Aarsen, Joris 

Steevers, Eline Kuijt, Marijke de Jong, Rianne van Ginkel, Boris Petit, Wouter Kelderman, 



Lana van Veen, Hidde van de Beek, Manon Jansen, Janneke Hulsen, Cassimy van Neerven, 

Mirjam Kraakman, Jacco Groen, Jeroen Geerligs, Rianne Olijerhoek en Stijn Visser)  

Stemmen tegen: 2 (Fedor van der Laan en Diederik Roest) 

Onthouden van stemming: 3 (Tessa Roeven, Sacha Reijers en Mirte Linthorst) 

De motie ‘Representatie’ wordt hierbij aangenomen.  

Hidde van de Beek merkt op dat het bij sommige mensen niet werkt om informatieavonden te 

organiseren en of ze samen in een Whatsappgroep te gooien waarin informatie wordt gestuurd. 

Rutger Remmers zegt dat het altijd moeilijk blijft om mensen goed te informeren over 

wedstrijden. Voor elke wedstrijdsecretaris blijft het iets om aan te werken.  

Joris Stevers zegt dat de uitlegfilmpjes voor de wedstrijden ook op de site kunnen. Dan zijn ze 

altijd beschikbaar voor iedereen. Dit is misschien handiger dan in de Whatsappgroep of op de 

Instagram van Softijs, maar het kan natuurlijk ook beide.   

Tessa Roeven vraagt of er ook een beginners IUT wordt georganiseerd vanuit de NSSU. Mirte 

Neefjes antwoordt dat het nog niet helemaal zeker is, maar dat het nog wel op de planning staat 

voor komend seizoen.  

Hidde van de Beek vraagt of de seizoenswisselactiviteit ook een wedstrijd kan zijn. Loes 

Berkhof antwoordt dat daar over na kan worden gedacht en dat het een leuke suggestie is. 

Mirjam Kraakman heeft een aandachtspunt voor het winterseizoen. Ze geeft aan dat de 

verdeling van de schaatsgroepjes nu soms een beetje ongebalanceerd is. Het doorschuiven van 

mensen naar hogere groepjes kan hierbij mogelijk helpen. Rutger Remmers zegt dat over het 

algemeen het doorschuiven aan de sporters zelf wordt overgelaten. Je kan natuurlijk altijd 

rijders die qua niveau boven hun eigen groepje uitsteken aanmoedigen om naar een hoger 

grpepje te gaan. Mirjam zegt dat het vooral belangrijk is voor de capaciteit van de trainer dat 

de groepjes niet te groot zijn. Rutger zegt dat de grootte van een groepje per week verschilt 

door wisselende opkomst, dus dat dat vaak ook niet altijd meehelpt. Joris Stevers zegt dat dit 

een lastige kwestie is, vooral bij de lage groepjes omdat de opkomst heel wisselend is. Tessa 

Roeven zou het heel chill vinden als trainers invloed kunnen hebben op wie door kan naar een 

ander groepje. Joris Stevers heeft zelf al bij trainersbijeenkomst aangegeven dat trainers wel 

advies mogen geven over groepjes, maar dat ze het zelf nog lastig vinden om mensen hierover 

persoonlijk te benaderen. Rutger is het ermee eens dat het handig is om dit met trainers te 

bespreken. 

Fedor van der Laan vraagt of 100 m oefenen ook beter geschikt is voor een wedstrijdtraining. 

Rutger Remmers hint dat dit gaat over de Zilveren Bal. Deze wedstrijd is met drie rijders voor 

100 m en is niet uitsluitend bedoeld voor studenten. Dit is misschien ook een leuke afstand om 

voor studenten te organiseren. Hier zijn nog geen plannen voor, maar het idee wordt wel 

meegenomen in de voorbereiding naar de wedstrijdtraining toe.  



Loes Berkhof schorst de vergadering om 19:46.  

3. Activiteiten 

Loes Berkhof opent de vergadering om 20:05 uur. 

Hiltje Gerritsma komt om 20:05 uur binnen.  

Motie ‘Zesendertige bestuur’ 

Wij, leden van de ALV, zijn in verwarring. Het afwisselende gebruik van -ste en -e achter 

bestuursjaren in jullie mails, powerpoint, bestuursjassen e.d., laat ons in onwetendheid over 

of jullie jezelf nou het zesendertigste of zesendertige bestuur zijn. 

Wij zien graag dat dit in al jullie toekomstige communicatie op een consequente manier 

wordt neergezet, zodat verwarring voor eens en voor altijd de wereld uit wordt geholpen en 

een shotje per bestuurslid als goedmakertje.  

Overgaande op de orde van de dag.  

De motie ‘Zesendertige bestuur’ is zonder stemming aangenomen.  

Motie ‘Onze mooie rooie Softijsbidonnen’ 

Wij, leden van de ALV, is het opgevallen dat er naast de net vastgestelde ontbrekende 

merchandise kledingstukken, welgeteld nul Softijsbidonnen op tafel staan. Kortom, de PR 

moet spoedig op orde gebracht worden. Wij verwachten dan ook dat alle andere bidonnen pp 

de volgende ALV zijn vervangen voor mooie rooie Softijsbidonnen. Mocht dit niet gelukt zijn, 

vragen wij op de volgende ALV een shotje voor elke andere bidon, van onze enige echte PR-

commissaris. Overgaande tot de orde van de dag.  

Er wordt gestemd over de motie ‘Onze mooie rooie Softijsbidonnen’  

Stemmen voor: 24 (Laura Ammerlaan, Marije Haakma, Boris de Groot, Fedor van der Laan, 

Annick Aarsen, Joris Steevers, Eline Kuijt, Marijke de Jong, Boris Petit, Wouter Kelderman, 

Lana van Veen, Hidde van de Beek, Manon Jansen, Tessa Roeven, Janneke Hulsen, Cassimy 

van Neerven, Mirjam Kraakman, Jacco Groen, Jeroen Geerligs, Mirte Linthorst, Rianne 

Olijerhoek, Stijn Visser, Sacha Reijers en Hiltje Gerritsma) 

Stemmen tegen: 2 (Diederik Roest en Rianne van Ginkel) 

Onthouden van stemming: 0 

Hierbij is de motie ‘Onze mooie rooie Softijsbidonnen’ aangenomen. Het bestuur zal er voor 

zorgen dat er volgende ALV 6 Softijsbidonnen op tafel staan. Anders wordt het strijden voor 

Anke de Groot.  

Loes Berkhof presenteert de plannen voor activiteiten in het 36ste bestuursjaar.  



Mirjam Kraakman vraagt of al bekend is wanneer het skeelerkamp is. Rutger Remmers zegt 

dat het in het weekend van 1,2 en 3 juli gaat plaatsvinden. Dit is als het goed is vanavond 

tijdens de Skeelercommissievergadering vastgesteld.  

Motie ‘Bonding’ 

Beste ALV, 

Wij zijn verheugd om ons nieuwe bestuur bij hun eerste ALV te zien stralen (of strijden?) 

Toch zien we mogelijkheden voor extra bonding. Daarom zien we jullie graag op een Groot 

verRoest vervoersmiddel met jullie Neefjes langs Berken en Iepen keihard Remmen, met 

verslag op de hALV.  

Groetjes en teruggaande tot de orde van de dag.  

Stemmen voor: 24 (Laura Ammerlaan, Marije Haakma, Boris de Groot, Fedor van der Laan, 

Annick Aarsen, Joris Steevers, Eline Kuijt, Marijke de Jong, Diederik Roest, Rianne van 

Ginkel, Boris Petit, Wouter Kelderman, Lana van Veen, Manon Jansen, Tessa Roeven, Janneke 

Hulsen, Cassimy van Neerven, Mirjam Kraakman, Jacco Groen, Mirte Linthorst, Rianne 

Olijerhoek, Stijn Visser, Sacha Reijers en Hiltje Gerritsma) 

Stemmen tegen: 1 (Hidde van de Beek) 

Onthouden van stemming: 1 (Jeroen Geerligs) 

Hierbij is motie ‘Bonding’ aangenomen. Op de hALV zal er verslag worden gedaan over deze 

fietstocht.  

4. Leden 

Loes Berkhof presenteert dit onderdeel van het beleidsplan.  

Joris Stevers geeft een suggestie dat international clinics niet alleen voor Buddy Go Dutch 

nuttig zijn, maar ook voor andere internationale studentenorganisaties. Anke de Groot reageert 

dat dit ook de bedoeling is, maar dat Buddy Go Dutch nu even was gebruikt als voorbeeld. .  

Motie ‘Ken je plek’ 

Wij, leden van de ALV, zijn verontwaardigd! Het bestuur moet er van op de hoogte zijn dat 

zij in dienst van de leden staan. Een opmerking wat verwijst naar ons waarin wij ‘Pleps’ 

worden genoemd, vinden wij niet respectvol. Wij verwachten dat Loes haar bestuur 

terugroept als men zich te vrij voelt om alles te zeggen! Aangezien dit niet gebeurd is, 

verwachten wij van ieder bestuurslid zijn / haar / diens excuses aanbiedt aan de ALV en een 

shot drinkt om hun daden te overdenken. Teruggaande op de orde van de dag.  

De motie ‘Ken je plek’ wordt zonder stemming aangenomen.  

Lucas van der Sprong komt om 20:16 binnen 

 



5. Promotie 

Anke de Groot presenteert de promotieplannen voor dit 36ste bestuursjaar.  

Janneke Hulsen vraagt of de sponsoren op een normale trainingen worden uitgenodigd. Anke 

de Groot antwoordt dat dit waarschijnlijk tijdens het familieschaatsen zal zijn, omdat dit een 

toegankelijker uur is en er dan misschien ook meer Softies aanwezig zijn.  

Mirjam Kraakman vraagt of er iemand in de Promocie zit die een fysieke UITweek heeft 

meegemaakt. Anke de Groot antwoordt dat dit Wouter Kelderman en zijzelf zijn, dus ja.  

Tessa Roeven vraagt of er een stickeractie is vlak voor de UITweek en/of begin van het nieuwe 

seizoen. Anke de Groot en Loes Berkhof antwoorden dat ze dit een goed idee vinden en zullen 

het meenemen in de plannen voor de UITweek / begin van het nieuwe seizoen.  

6. Overig 

Loes Berkhof bespreekt de overige dingen zoals genoteerd in het beleidsplan.  

Laura Ammerlaan zegt dat twee activiteiten per week al best wel veel is. Ze adviseert om dat 

terug te brengen naar één activiteit. Loes Berkhof antwoordt dat ze dit advies mee zullen 

nemen. Mirte Linthorst zegt dat het naast voor het bestuur ook voor leden beter is en dus de 

aanwezigheid bevordert.  

Boris Petit vraagt of er een apart potje op de begroting is voor duurzaamheid. Romi Roest zegt 

dat het moeilijk te bepalen is wat duurzaam is, dus we hebben ervoor gekozen om in andere 

dingen te investeren. Rutger Remmers maakt ook nog duidelijk dat duurzaamheid zich heel 

anders kan uiten in verschillende commissies, dus dan is werken met een bepaald budget lastig. 

We willen commissies vooral stimuleren om duurzame keuzes te maken. Tessa Roeven zegt 

dat het handig is om met andere verenigingen te communiceren over een duurzaamheidspotje 

als we dit later nog wel willen doen.  

Stijn Visser vraagt of een helmplicht een idee is voor de schaatstrainingen. Dat is wel iets waar 

de vereniging wel achter moet staan en er komt waarschijnlijk ook best wat bij kijken, maar hij 

vindt het wel iets waar je als bestuur een voortouw in kunt nemen. Loes Berkhof antwoordt dat 

we gaan kijken of dit mogelijk is. Hidde van de Beek zegt dat je dan wel even moet letten op 

licentieuren, omdat de regels daar door de baan worden bepaald.  

Janneke Hulsen vraagt of de veiligheidswerkgroep alleen voor dit jaar is, of langere tijd dingen 

gaat doen. Loes Berkhof zegt dat we willen kijken of we een clubje samen kunnen stellen en 

kijken of er animo voor is onder de leden. Dit is dus vooral om te brainstormen en de veiligheid 

op en naast de ijsbaan te bevorderen. Als dit goed loopt, kan de werkgroep uiteindelijk een 

commissie worden, maar dit hangt af van hoe het allemaal loopt. We hopen dat deze werkgroep 

/ commissie uiteindelijk met een veiligheidsprotocol kan komen. Rutger Remmers voegt toe 

dat dit niet alleen op de ijsbaan speelt, maar ook tijdens de zomertrainingen. Daarom is het 



handig om een werkgroep / commissie te hebben die er voor langere tijd is, zodat zij ook 

tussentijd in de gaten kunnen houden of het allemaal qua veiligheid nog goed gaat. Tessa 

Roeven zegt dat de hoeveelheid werk waarschijnlijk beperkt gaat zijn, dus dat een commissie 

dan niet nodig is. Evalueren met mensen die betrokken zijn geweest bij een ongeluk is op de 

lange termijn vooral belangrijk. Een protocol kan ook zeker helpen, maar het nadeel daarvan 

is dat elke situatie anders is. Rutger Remmers vult nog aan dat een clinic om hoe om te gaan 

met vaak voorkomende ongelukken een idee kan zijn om hierbij te helpen. Joris Stevers zegt 

dat het vooral het idee is om dit jaar protocollen op te zetten voor zowel de zomertrainingen 

als de schaatstrainingen. Daarna kan dit geëvalueerd worden en eventueel aangepast. Dan is 

het dus na dit jaar niet zoveel werk meer. Mirte Linthorst denkt dat het goed is om onderzocht 

te worden, maar dat het uiteindelijk misschien geschaard kan worden onder de taken van een 

bestuurslid.  

Tessa Roeven vraagt of we tijdens de hALV een commissie willen opzetten voor het opstellen 

van het nieuwe meerjarenplan. Loes Berkhof zegt dat deze pas afloopt tijdens het 37ste 

bestuursjaar, dus het 36ste bestuur adviseert om dit pas later te doen, aangezien het 37ste 

bestuur in principe verantwoordelijk is voor het nieuwe meerjarenplan.  

Janneke Hulsen wil benadrukken dat er bij Softijs zoveel activiteiten zijn en dat we, niet alleen 

voor het bestuur zelf maar ook voor de leden, moeten opletten dat er niet teveel gaat komen. 

Het is dan dus ook niet erg als iets een keertje niet door kan gaan.  

Motie ‘Dan moeten er dus betere onderbroeken komen’ 

Het schijnt dat de dames onderbroeken van Softijs niet lekker zitten, dat is wel echt balen! De 

heren onderbroeken zitten best lekker, dus dat is helemaal oneerlijk. Wij vragen daarom één 

shotje per bestuurslid als compensatie en als motivatie om beter onderbroeken aan te 

schaffen. Overgaande tot de orde van de dag.  

Er wordt gestemd over de motie ‘Dan moeten er dus beter onderbroeken komen’  

Stemmen voor: 25 (Laura Ammerlaan, Marije Haakma, Boris de Groot, Fedor van der Laan, 

Annick Aarsen, Joris Steevers, Eline Kuijt, Marijke de Jong, Diederik Roest, Rianne van 

Ginkel, Boris Petit, Wouter Kelderman, Lana van Veen, Hidde van de Beek, Manon Jansen, 

Tessa Roeven, Cassimy van Neerven, Mirjam Kraakman, Jeroen Geerligs, Mirte Linthorst, 

Rianne Olijerhoek, Stijn Visser, Sacha Reijers, Hiltje Gerritsma en Lucas van der Sprong) 

Stemmen tegen: 1 (Jacco Groen) 

Onthouden van stemming: 1 (Janneke Hulsen) 

De motie ‘Dan moeten er dus betere onderbroeken komen’ is hierbij aangenomen.  

8. Begroting 

Loes Berkhof geeft het woord aan Romi Roest om de begroting te presenteren. Romi Roest 

bespreekt elke post en houdt ruimte over voor vragen vanuit de vergadering.  



Mirjam Kraakman vraagt waar het geld van de basisbeurs vandaag komt. Romi Roest zegt dat 

dit vanuit de universiteit komt en dit jaar aan alle sportverenigingen wordt gegeven.  

Mirte Linthorst vraagt of er dit jaar vanuit het Pandje wel sponsorgeld komt. Anke de Groot 

antwoordt dat we hier dit jaar wel weer naar willen vragen. Romi Roest zegt dat het bedrag van 

het Pandje dit jaar expres laag is begroot vanwege de coronajaren, maar dat we wel een bedrag 

vanuit het Pandje als sponsor hopen te halen.  

Lisette Schaar vraagt of we ook een verantwoording moeten afdragen voor de besteding van 

de basisbeurs. Romi Roest zegt dat dit niet hoeft. Je moet alleen wel aangeven wat je met het 

geld hebt gedaan, maar het maakt dus niet zoveel uit wat dat dan is. Het bedrag van de 

basisbeurs staat onder algemene inkomsten inbegroot.  

Mirte Linthorst zegt dat het misschien handig is om de bestuurskosten hoger te maken 

aangezien alles duurder wordt. Romi Roest zegt dat dit bedrag wel lichtelijk wordt verhoogt.  

Mirjam Kraakman vraagt of hier een soort regeling is om dit elk jaar te verhogen. Boris de 

Groot zegt dat er nog geen standaard regeling voor is, maar dat elk jaar met de Kasco wordt 

overlegt met hoeveel de kosten worden verhoogd. Deze zou er eventueel in de toekomst wel 

kunnen komen. Janneke Hulsen zegt dat dit kan worden verantwoord door inflatiepercentages 

te gebruiken. Romi Roest is het ermee eens dat een financiële richtlijn wel een goed idee is 

daarvoor.  

Tessa Roeven vraagt of er ook een Softijs TikTok account wordt geopend. Romi Roest zegt dat 

dit zeker kan worden overwogen. Loes Berkhof zegt dat deze functie vooral wordt vervuld door 

de Instagram Reels.  

Lisette Schaar vraagt of we ook weer geld gaan inzetten voor het maken van betaalde promotie 

op social media. Anke de Groot zegt dat dit zeker gaat gebeuren, op meerdere platformen dan 

alleen Instagram. Het zal dan vooral gebruikt naar aanloop van bijvoorbeeld de open 

trainingsweek en Romi Roest voegt toe dat dit voor de eerste open trainingsweek al is gedaan.  

Lisette Schaar vraagt of er ook tijdens de open trainingsweek wordt bijgehouden hoe mensen 

bij Softijs terecht zijn gekomen. Niene Iping zegt dat dit wordt bijgehouden voor nieuwe leden, 

maar dat het wel erg veel tijd kost om dit voor elke aanwezige bij de open trainingsweek bij te 

houden.  

Motie ‘Bestuursknuffel’ 

Wij leden van de ALV constateren dat Rutger ver van de rest van zijn bestuur af zit. Gelukkig 

hoeven we geen 1,5 m afstand meer te houden dus we zien graag dat Rutger de rest van zijn 

bestuur een knuffel geeft als support.  

De motie ‘Bestuursknuffel’ wordt zonder stemming aangenomen. Rutger Remmers knuffelt al 

zijn medebestuursleden en voor de verandering wordt deze motie wel gewaardeerd.  

Fedor van der Laan vraagt hoe het zit met prijzengeld. Romi Roest zegt dat de Rookibokaal al 

is gemaakt, dus dat de post daarom is verlaagd. De medailles zitten er wel in. Fedor wil met 



deze vraag vooral benadrukken dat het graveren van de medailles nogal duur uitviel, dus dat 

het bestuur daar even goed rekening mee moet houden.  

Janneke Hulsen verlaat om 20:50 de vergadering.  

Tessa Roeven vraagt of er naast de 300 euro vanuit Softijs ook zelf wordt ingelegd bij de 

constitutieborrel. Romi Roest zegt dat er inderdaad vanuit het bestuur zelf ook een deel van het 

geld komt.  

Hidde van de Beek vraagt waarom er dit jaar weer wordt gekozen voor 5 edities van de 

N’Icetalk. Hij vraagt zich af of dit haalbaar is. Loes Berkhof zegt dat er dit jaar een volledig 

nieuwe commissie staat dus dat het uitbrengen van 5 edities zeker mogelijk gaat zijn. Daarom 

willen we dat ook graag zo inbegroten.   

Boris Petit snapt de post shorttrack niet en vraagt de penningmeester om wat meer uitleg. Romi 

Roest zegt dat we misschien dit jaar al kosten gaan maken voor shorttrack en dat dit daarom is 

begroot. Het bedrag wat hiervoor is bedoeld is alleen hetzelfde als dat wat eruit gaat. Het komt 

ook uit de Softijs reservering en is dus geen extra uitgave.  

Tessa Roeven oppert of het ook een idee is om reserveringen voor het volgende lustrum iets te 

verhogen om zo rekening te houden met inflatie. Romi Roest vraagt of dit dan dit jaar al zou 

willen zien. Tessa zegt dat het sowieso handig is om voor het 37ste mee te nemen. Lisette 

Schaar zegt dat het ook handig is om te vragen aan Lustrumcie of er genoeg geld was voor het 

organiseren van de activiteiten om dit te evalueren.  

Mirjam Kraakman vraagt of het weer zo is dat het sponsorgeld voor het NSK ook specifiek 

naar de kleding gaat. Romi Roest zegt dat dit klopt en dat dat dus ook is inbegroot.  

Boris de Groot reageert op Romi’s uitleg over een negatieve begroting dat de Kasco dit jaar 

financiële richtlijnen wil opstellen om dit bedrag meer in context te kunnen plaatsen.  

Tessa Roeven vraagt waar de 5000 euro van shorttrack is in de begroting. Romi Roest zegt dat 

deze losstaat van de begroting, omdat het vanuit de spaarrekening komt. Je ziet dus alleen nu 

de verwachtte geldstroom van 500 euro vanuit deze reservering.  

Hidde van de Beek vraagt waar de Softijs sociëteit is in de begroting. Romi Roest zegt dat dit 

niet is inbegrepen in de begroting. Loes Berkhof voegt toe dat deze optie dit jaar ook onderzocht 

gaat worden.  

Na de presentatie van de begroting brengt de Kascommissie zijn advies uit.  

Wouter Kelderman zegt namens de Kascommissie dat de begroting er zeer strak uit ziet. Hij 

voorspelt dan ook een positief stemadvies op de begroting en op Romi Roest zelf.  

De begroting wordt in stemming gebracht.  



Stemmen voor: 25 (Laura Ammerlaan, Marije Haakma, Boris de Groot, Fedor van der Laan, 

Annick Aarsen, Joris Steevers, Eline Kuijt, Marijke de Jong, Diederik Roest, Rianne van 

Ginkel, Boris Petit, Wouter Kelderman, Lana van Veen, Hidde van de Beek, Manon Jansen, 

Tessa Roeven, Cassimy van Neerven, Mirjam Kraakman, Jeroen Geerligs, Mirte Linthorst, 

Rianne Olijerhoek, Stijn Visser, Sacha Reijers, Hiltje Gerritsma, Jacco Groen en Lucas van 

der Sprong) 

Stemmen tegen: 0 

Onthouden van stemming: 1 (Martijn Vermist) 

Met een hamerslag is de begroting aangenomen.  

Loes Berkhof schorst de vergadering om 21:05.  

Lisette Schaar, Boris de Groot en Hidde van de Beek verlaten de vergadering om 21:06 

Eline Kuijt verlaat de vergadering om 21:12.  

Loes Berkhof opent de vergadering weer om 21:15 

Motie ‘Discalculie én dislexie’ 

Wij leden van de ALV begrijpen de plankenkoorts van de Penningmeesters op de ALV’s. Van 

onvoorziene kosten tot reserveringen van het 34ste, oh, 35ste, het kan gebeuren.  

Misschien een extra shotje voor de huidige penning om de scherpe randjes eraf te halen. En 

een shotje voor de rest ter solidariteit lijkt ons op de plaats.  

Er wordt gestemd over de motie ‘Discalculie en dislexie’ 

Stemmen voor: 13 (Fedor van der Laan, Joris Steevers, Diederik Roest, Wouter Kelderman, 

Lana van Veen, Manon Jansen, Cassimy van Neerven, Jacco Groen, Jeroen Geerligs, Mirte 

Linthorst, Rianne Olijerhoek, Stijn Visser en Hiltje Gerritsma)  

Stemmen tegen: 8 (Marijke de Jong, Annick Aarsen, Laura Ammerlaan, Marije Haakma, 

Rianne van Ginkel, Boris Petit, Martijn Vermist, Mirjam Kraakman)  

Onthouden van stemming: 4 (Tessa Roeven, Mirte Linthorst, Sacha Reijers en Lucas van der 

Sprong)  

De motie ‘Discalculie én dislexie’ wordt aangenomen en Romi Roest neemt samen met de rest 

van het bestuur een shotje.  

Loes Berkhof bedankt de Kascommissie namens het bestuur en vooral namens Romi Roest voor 

de hulp bij de begroting.  

9. Dechargeren commissies 

Loes Berkhof stelt voor om de Hardloopcommissie en de Kascommissie met een hamerslag te 



dechargeren.  

Het dechargeren van de Hardloopcommissie en de Kascommissie wordt in stemming 

gebracht.  

Stemmen voor: 24 (Laura Ammerlaan, Marije Haakma, Fedor van der Laan, Annick Aarsen, 

Joris Steevers, Marijke de Jong, Diederik Roest, Rianne van Ginkel, Boris Petit, Wouter 

Kelderman, Lana van Veen, Manon Jansen, Tessa Roeven, Cassimy van Neerven, Mirjam 

Kraakman, Jeroen Geerligs, Mirte Linthorst, Rianne Olijerhoek, Stijn Visser, Sacha Reijers, 

Hiltje Gerritsma, Jacco Groen, Martijn Vermist en Lucas van der Sprong)  

Stemmen tegen: 0 

Onthouden van stemming: 0 

Met een hamerslag worden de Hardloopcommissie en de Kascommissie gedechargeerd.  

 

10. Voordracht Beleidsadviescommissie-leden door keuzewerkgroep 

Loes Berkhof geeft Mirte Lindhorst het woord om het voorstel voor de nieuwe 

Beleidsadviescommissie van de keuzewerkgroep toe te lichten.  

11. Installeren commissies 

Loes Berkhof stelt voor om alle commissies, met uitzondering van de Beleidsadviescommissie, 

met een hamerslag in te slaan. Er is hiervoor geen bezwaar vanuit de vergadering. Er wordt 

gestemd over het inslaan van de commissies.  

Mirjam Kraakman stelt voor om de Wekcommissie apart in te slaan. Loes Berkhof stemt 

hiermee in.  

Loes Berkhof leest alle commissies inclusief leden voor.  

Joris Stevers vraagt of hij mag pitchen waarom de Wekcommissie noodzakelijk is. Loes 

Berkhof zegt dat dat mag als alle commissies zijn voorgelezen en dat hij dan max 30 seconden 

heeft om dit te doen.  

Jacco Groen zegt dat hij niet in de Shorttrackcommissie gaat. Loes Berkhof zegt dat hij dan 

dus niet wordt ingeslagen en dat dit zal worden aangepast in de namenlijst.  

Mirte Linthorst vraagt of er een nieuw iemand wordt voorgesteld voor de Shorttrackcommissie 

aangezien Jacco niet wordt ingeslagen. Boris Petit zegt dat ze met dit groepje willen doorgaan 

en dat eventueel enthousiastelingen kunnen aanschuiven. Rutger Remmers voegt toe dat we op 

de hoogte waren dat Jacco niet zou doorgaan en dat hij dus alleen zou helpen met het opzetten 

van het voorstel.  



Tessa Roeven vraagt waarom de Buitenlandkampcommissie maar 5 leden heeft en andere 

commissies bijvoorbeeld 8. Niene Iping zegt dat er bij de Buitenlandkampcommissie iemand 

is uitgevallen, dus dat het plan is om daar nog iemand voor te vragen.  

Er wordt gestemd over het inslaan van de commissies, met uitzondering van de 

Beleidsadviescommissie en de Wekcommissie.   

Stemmen voor: 24 (Laura Ammerlaan, Marije Haakma, Fedor van der Laan, Annick Aarsen, 

Joris Steevers, Marijke de Jong, Diederik Roest, Rianne van Ginkel, Boris Petit, Wouter 

Kelderman, Lana van Veen, Manon Jansen, Tessa Roeven, Cassimy van Neerven, Mirjam 

Kraakman, Jeroen Geerligs, Mirte Linthorst, Rianne Olijerhoek, Stijn Visser, Sacha Reijers, 

Hiltje Gerritsma, Jacco Groen, Martijn Vermist en Lucas van der Sprong)  

Stemmen tegen: 0 

Onthouden van stemming: 0 

Met een hamerslag worden alle commissies, exclusief de Beleidsadviescommissie en de 

Wekcommissie, ingeslagen.  

Joris Stevers geeft zijn pitch over de Wekcommissie.  

Mirjam Kraakman vraagt hoe wenselijk het is om deze commissie daadwerkelijk in te slaan. 

Laura Ammerlaan zegt dat ze met deze commissie vooral willen laten zien dat niet alles binnen 

Softijs altijd serieus hoeft te zijn. Dingen mogen ook wel eens met een korreltje zout genomen 

worden.  

Er wordt gestemd voor het inslaan van de Wekcommissie 

Stemmen voor: 13 (Laura Ammerlaan, Marije Haakma, Annick Aarsen, Joris Steevers, 

Marijke de Jong, Diederik Roest, Rianne van Ginkel, Wouter Kelderman, Tessa Roeven, Mirte 

Linthorst, Rianne Olijerhoek, Stijn Visser, en Lucas van der Sprong) 

Stemmen tegen: 9 (Fedor van der Laan, Boris Petit, Martijn Vermist, Cassimy van Neerven, 

Manon Jansen, Jeroen Geerligs, Jacco Groen, Sacha Reijers en Mirjam Kraakman) 

Onthouden van stemming: 2 (Lana van Veen en Hiltje Gerritsma) 

Met een hamerslag is de Wekcommissie ingeslagen.  

Er komt een motie binnen.  

Motie ‘Shotglaasjes’ 

Als leden van de ALv, zien wij graag dat de heerlijke shotjes Schrobbeler worden genuttigd 

met de speciale en mooie Softijs-shotglaasjes (ter ere van het 34ste DIES). Nu zijn het helaas 

hele saaie shotglaasjes die de ALV niet waardig zijn. Het volgende willen wij hiervoor 

terugzien: 



- op alle volgende ALV’s de 34-Softijs-shotglaasjes; 

- op de hALV een mooie foto van het bestuur terwijl jullie op een gezellige bestuursavond 

een shotje nuttigen uit de betreffende glaasjes;  

- nu geen shotje uit dit glas helaas. 

Er wordt gestemd over de motie ‘Shotglaasjes’ 

 

Stemmen voor: 12 (Lana van Veen, Wouter Kelderman, Martijn Vermist, Boris Petit, 

Cassimy van Neerven, Joost Smeets, Manon Jansen, Hiltje Gerritsma, Jacco Groen, Sacha 

Reijers, Mirjam Kraakman en Lucas van der Sprong)  

Stemmen tegen: 5 (Rianne van Ginkel, Diederik Roest, Marijke de Jong, Joris Stevers en 

Tessa Roeven)  

Onthouden van stemming: 5 (Annick Aarsen, Laura Ammerlaan, Stijn Visser, Jeroen 

Geerligs en Mirte Linthorst)  

De motie ‘Shotglaasjes’ is hierbij aangenomen. Het 36ste bestuur gaat aan de slag met het 

regelen van de 34-Softijs-shotglaasjes.  

Loes Berkhof brengt het inslaan van de Beleidsadviescommissie in stemming. Boris Petit 

vraagt een gesloten stemming aan. De stembriefjes worden uitgedeeld, verzameld en geteld.  

Tessa Roeven verlaat de vergadering om 21:42 en machtigd Mirte Linthorst om voor haar te 

stemmen vanaf dit moment.  

Er wordt gestemd over het installeren van Boris de Groot in de Beleidsadviescommissie: 

Stemmen voor: 19 

Stemmen tegen: 0 

Onthouden van stemming: 5 

1 ongeldige stem 

Met een hamerslag wordt Boris de Groot geïnstalleerd in de Beleidsadviescommissie.  

 

Er wordt gestemd over het installeren van Cassimy van Neerven in de Beleidsadviescommissie: 

Stemmen voor: 20 

Stemmen tegen: 0 

Onthouden van stemming: 4 



Met een hamerslag wordt Cassuimy van Neerven geïnstalleerd in de Beleidsadviescommissie.  

  

Er wordt gestemd over het installeren van Fedor van der Laan in de Beleidsadviescommissie: 

Stemmen voor: 18 

Stemmen tegen: 0 

Onthouden van stemming: 6 

Met een hamerslag wordt Fedor van der Laan geïnstalleerd in de Beleidsadviescommissie.  

  

Er wordt gestemd  over het installeren van Janneke Hulsen in de Beleidsadviescommissie: 

Stemmen voor: 20 

Stemmen tegen: 0 

Onthouden van stemming: 4 

Met een hamerslag wordt Janneke Hulsen geïnstalleerd in de Beleidsadviescommissie.  

  

Er wordt gestemd over het installeren van Jeroen Geerlings in de Beleidsadviescommissie: 

Stemmen voor: 20 

Stemmen tegen: 0 

Onthouden van stemming: 4 

Met een hamerslag wordt Jeroen Geerlings geïnstalleerd in de Beleidsadviescommissie.  

  

Er wordt gestemd over het installeren van Manon Jansen in de Beleidsadviescommissie: 

Stemmen voor: 19 

Stemmen tegen: 1 

Onthouden van stemming: 4 

Met een hamerslag wordt Manon Jansen geïnstalleerd in de Beleidsadviescommissie.  



Mirjam Kraakman suggereert dat het handig is online te stemmen via bijvoorbeeld Google 

Forms als er anoniem moet worden gestemd. Het bestuur antwoordt zegt dat hier zeker over na 

is gedacht, maar dat het voor deze ALV te kort dag was om nog uit te voeren.  

Er komt een motie binnen.  

Motie ‘Chimpies’ 

Dan hebben we misschien wel merkchips, maar wat hebben we hier aan als het al op is. We 

zien graag bij de volgende ALV’s dat er 36/6 = 6 XXL zakken merkchips aanwezig zullen 

zijn. Hint: Doritos zijn vrij lekker! Oh en nog totaal 1 sjotje per zak die vandaag aanwezig 

was.  

Er wordt gestemd over het aannemen van de ‘Chimpies’: 

Stemmen voor: 17 (Laura Ammerlaan, Marije Haakma, Annick Aarsen, Joris Steevers, 

Marijke de Jong, Diederik Roest, Rianne van Ginkel, Boris Petit, Wouter Kelderman, Lana van 

Veen,, Manon Jansen, Cassimy van Neerven,, Jacco Groen, Jeroen Geerligs, Rianne 

Olijerhoek, Stijn Visser, Hiltje Gerritsma en Lucas van der Sprong)  

Stemmen tegen: 0 

Onthouden van stemming: 5 (Fedor van der Laan, Mirte Linthorst, Sacha Reijers, Mirjam 

Kraakman en Tessa Roeven) 

De motie ‘Chimpies’ is aangenomen en de twee shotjes worden geïncasseerd.  

 

12.  Rondvraag 

Loes Berkhof gaat elk aanwezig lid langs en vraagt of hij/zij nog opmerkingen of vragen heeft.  

Mirjam Kraakman: krijgt de mascotte nog een shirt? Loes Berkhof zegt dat ze daar de volgende 

ALV achter zal komen.  

Stijn Visser hoorde over het hamertje tik van de voorzitter dat er bepaalde kleuren laag en of 

hoog moeten zijn. Loes Berkhof gaat er de volgende keer opletten, maar ze benadrukt dat rood 

wel het hoogste staat.  

Wouter Kelderman: geniet ervan! 

Cassimy van Neerven: veel plezier! 

Manon Jansen: heel veel plezier! 

Mirte Linthorst vraagt of er nog gezongen gaat worden. Loes Berkhof antwoordt dat er zeker 

nog gezongen gaat worden.  



13. W.V.T.T.K 

Loes Berkhof vraagt aan de vergadering of er nog dingen zijn die besproken moeten worden. 

Er komen geen puntjes uit de vergadering naar boven.  

Met een hamerslag wordt de W.V.T.T.K afgesloten.  

14. Sluiting 

Loes Berkhof sluit de vergadering om 21:58 uur, waarna er gezongen wordt.  

 


