NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING
POLSSTOKVERENIGING POLSBROEKERDAM

Datum : Vrijdag 08/03/2019
Tijd : Inloop 19.30 uur – start: 20:00 uur
Plaats : Buurthuis Triangel Polsbroekerdam -

Benedeneind Noordzijde 468-B, 3405 CE Benschop
Afgemeld: geen afmeldingen bekend gemaakt.
Aangemeld: 38
AGENDA:
1. Opening
Door voorzitter Liesbeth de With. Speciaal welkom aan de ereleden.
Afwezig gemeld bestuurslid Wilco den Boer. Willeke Schalij sluit zich later aan.
2. Notulen ALV 2018 (zie bijlage in mail + www.polsstokkerdam.nl)
Precieze aantal personen vermelden.
Verder geen op- of aanmerkingen.
3. Ingekomen stukken en mededelingen
Mededelingen:
Klusdag: met o.a. het krachthek die zal worden geplaatst en een freesworkshop.
Reinier en Daniël zullen op maandag en donderdag standaard frezen komend
seizoen. Daarnaast bezig met een vaste vrijwilliger die het maaien op zich wilt
nemen. Ook zullen er een aantal werkzaamheden worden verricht aan de cateringkar
en wordt de loods heringericht.
Project pad: Al enige tijd bezig met een plan. Bomenrij met wortels zorgen nu voor
veel hobbels met als gevolg veel ongelukken.
Droogschans en droogstokken zullen worden vernieuwd.
Stichting: Fijke den Hartogh gaat deelnemen aan het stichting-bestuur namens
polsstokvereniging Polsstokkerdam, dit doet zij samen met Martin de Ridder.
AVG-wet: Mieke deelt tijdens de vergadering formulieren rond om te ondertekenen
aan de leden die er op dit moment zijn.
Trainingen: Trainingsoverleg heeft plaatsgevonden, nog een aantal plekken te
vervullen, springers krijgen bericht wanneer het trainingsseizoen weer van start gaat.
Donateurs: Heeft even in een vergeten hoekje gestaan. Vorig jaar weer opgepakt,
en zijn de oud-donateurs geïnformeerd. Dit levert nu ca. 35 donateurs op voor de
vereniging.
Twee grote wedstrijden:
Polsstokdag: Amanda, Kathy, Feijke, Lizanne en Liesbeth namens het bestuur.
Thema van dit jaar is: Onderwaterwereld. Is dit jaar op 15 juni.
Hollands Kampioenschap: wordt gehouden op 15 augustus 2019.
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- Plannen komend seizoen
- Presentatie PROJECT SCHANS 2020
Christiaan houdt een presentatie over het project van de schansen op de
accommodatie. Schansen verslechteren, flinke kostenpost om deze goed te kunnen
onderhouden. Wanneer de schansrecords bij elkaar worden opgeteld, staat
Polsstokkerdam de een na laatste plek.
Aantal uitgangspunten op een rijtje gezet voor de mogelijke nieuwe schansen. Water
zal ondieper worden en de schansen hoger wat maakt dat je automatisch hoger in de
stok komt te springen. Liever geen grindbakken meer, maar met behulp van zand.
Locatie: Locatie van de schansen zal veranderen, plan is om de schansen iets naar
rechts te verplaatsen. De schansen komen zo iets dichter naar elkaar toe, maar
behouden nog genoeg ruimte.
Constructie: Hetzelfde als in Zegveld. Opzetstuk kost veel tijd nu, plan is om een
uitschuifbare schans te maken. Ook gebruik van heipalen om verzakking te
voorkomen in de toekomst.
Realisatie: Kostenindicatie nog onbekend, €10.000,- per schans?
Plannen nu concreter maken en op papier zetten, men kan input geven met nieuwe
ideeën. Streven om najaar 2019 te beginnen en in 2020 in gebruik te kunnen gaan
nemen.
Reactie publiek:
* Fijke den Hartogh brengt in: Schuimbeton i.p.v. normaal beton. Wordt in overweging
meegenomen.
* Dymphie Baas: wil graag weten welke schansen er iets op lopen.
Reactie Christiaan: Onbekend welke accommodaties er precies op- of aflopen. Wordt
onderzocht. Grindbakken: Veel vuil op dit moment in de grindbakken, zal met dit
nieuwe plan ook verholpen kunnen worden.
* Fijke den Hartogh vraagt zich af of het te ondiepe water voor onveiligheid gaat
zorgen met lange stokken. Christiaan legt uit dat het water om de bakken wel dieper
zal zijn.
Min. waterdiepte wordt geschat op 1,70m
* Johan Cluistra: Drainage langs het pad bij de A schans. Wordt meegenomen.
Er is al een sponsor die voor het schansenplan geschikt is: Rabobank gaat een
schans sponsoren. Op voorwaarden dat deze schans ook een Rabobank uitstraling
zal gaan krijgen.
- PBH-zaken
Werd vorig jaar aangegeven meer hiervan te willen vernemen als er bijzonderheden
waren. Op dit moment is er vooral nog een tekort in bestuursleden, wel een nieuw lid:
Annemarie van Schaik.
Nationale Competitie + NK: Komend seizoen zal deze manier van
deelnemersselectie hetzelfde gaan als vorig jaar.
Jeugd: Brenda Baars geeft aan dat de deelnemersselectie voor het jeugd NK en HK
zal veranderen. Er zullen vier wedstrijden worden aangewezen als selectiewedstrijd,
waarvan er twee tellen. Grote schansspringers moeten dus gaan kiezen tussen een
normale grote schans wedstrijd + selectie jeugd wedstrijd. Selectie is hetzelfde als de
jeugd NK en HK.
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Er komt op de PBH-site een apart jeugdhoekje om meer informatie te verschaffen.
Reactie publiek:
* Arja Helmes brengt in: Op tijd communiceren wat betreft data selectiewedstrijden
i.v.m. vakantie.
* Fijke den Hartogh brengt in: Belangrijke wedstrijden niet in de bouwvak plannen.
Echter HK is standaard 2e zaterdag van augustus.
- Clinics
Amanda heeft aangegeven te stoppen als contactpersoon voor de clinics. Vergt veel
energie en tijd om mensen te werven die een clinic willen geven. Er wordt dus per
direct een nieuw clinic contactpersoon gezocht. Zal een mail worden verstuurd om
mensen op te roepen.
Marlinde lijkt het leuk om dit op te pakken, maar dan wel na haar examens (mei).
Annie oppert om een rooster te maken, echter clinics worden niet gepland maar
komen op aanvraag.
Zijn afgelopen seizoen veel mensen geweest die zich last minute af hadden gemeld,
dat is niet de bedoeling.
Ter info: Een clinic is gebaseerd op +- 10 deelnemers.
- Nieuwe trainingspakken
Foto’s worden op PowerPoint gepresenteerd. Schep en Terberg zullen dezelfde
sponsor blijven wat betreft de trainingspakken.
4. Jaarverslag secretaris
Door Sofie Strien. Er wordt teruggeblikt op het seizoen van 2018 door middel van een
PowerPoint. Bijzondere momenten, wedstrijden etc. worden gepresenteerd.
5. Jaarverslag penningmeester
Door Arno Baas. Opbrengsten zijn wat toegenomen t.o.v. het jaar ervoor. Totale
opbrengst, sponsorgeld meeste opbrengst. Wedstrijdopbrengsten liggen ook hoger
vergeleken met vorig jaar i.v.m. de belangrijke wedstrijden die hier werden gehouden.
6. Contributieverhoging – voorstel
Bedrag wat de vereniging aan de PBH moet afdragen is vrij hoog, voorstel is daarom
om de contributie te verhogen.

Reactie publiek:
* Annie oppert om verenigingslid te worden, indien dit geen gevolgen heeft voor de
huidige functies die zij op dit moment binnen de PBH heeft.
Verschil tussen verenigingslid en donateurs lid: Een lid is wat meer betrokken dan de
donateur, Mieke Baars geeft aan dat donateurs nauwelijks iets horen van de
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vereniging. In de brief voor de donateurs stond verzoek om e-mail in te vullen, is
nauwelijks gedaan. Oorzaak komt hoogstwaarschijnlijk door het feit dat weinig
donateurs een e-mailadres hebben.
Donateurs ontvangen voorafgaand het seizoen een brief met een boekje + kalender.
Er zal dit jaar in de brief vermeld worden dat er een optie bestaat om verenigingslid te
worden. Een donateur wordt niet uitgenodigd voor de ALV.
Aanwezigen gaan akkoord met nieuwe contributie-voorstel.
7. Verslag kascontrolecommissie en benoemen 1 nieuw lid
Ronald Vlasveld en Rian Baas hebben kascontrole uitgevoerd. Hierop geen
bijzonderheden te vermelden.
Aangedragen: Mogelijkheid tot pinpas betaling. Geen conclusie getrokken,
mogelijkheden zijn er, maar bekleven ook nadelen aan. Rian Baas blijf kascontrolelid. Regel is dat de laatste deelnemer die zich bij de vergadering aan sluit,
kascommissie lid wordt. Nieuw lid voor de kascontrole: Jos v/d Vlist
8. Bestuursverkiezing:
Aftredend en herkiesbaar (volgens rooster van aftreden):
- Christiaan de With
- Sofie Strien
Aanwezigen zijn akkoord voor herkiezing.
9. Rondvraag
* Kathy Baars: Vraagt voor ruiling bardienst op 22 maart 2019.
* Mieke Baars: Jongeren < 18 jaar mogen geen alcohol schenken. Letten op het rooster van
de kaartavonden dat er altijd een 18+ persoon aanwezig is.
* Annie v/d Geer: Wil weten hoeveel leden er op dit moment binnen de vereniging zijn: in juli
2018 waren dit er 119.
10. Bekendmaking en uitreiking “POLSSTOKKERDAMMER van het jaar 2018”
Genomineerden op alfabetische volgorde:
- Anja Baas
- Daniël Cluistra
- Lizanne Schilt
Winnaar: Daniel Cluistra
11. Sluiting
Iedereen wordt nogmaals gevraagd volgende week mee te komen helpen tijdens de klusdag
op de accommodatie vanaf 09:00u. De vergadering wordt traditioneel afgesloten met twee
bingo-rondes.
(Wissel-beker ‘Polsstokkerdammer van het jaar’ was niet aanwezig deze avond).

