
ALV IJVL  
 
Agendapunt 8 
Installeren en decharge verlenen bestuursleden IJssportvereniging Leiden 
 
Toelichting 
Onlangs hebben de heren Onnen en Aleman de overige drie bestuursleden geïnformeerd dat zij hun 
bestuursperiode bij de IJVL af willen gaan sluiten. Na vele jaren inzet voor de IJVL, is het tijd voor andere 
bezigheden. Onder dankzegging aan dhr. Onnen en dhr. Aleman stelt het bestuur voor aan de ALV om beide 
heren decharge te verlenen. 
 
In de statuten van de IJVL is opgenomen dat het bestuur uit minimaal vijf (5) meerderjarige personen bestaat. 
De bestuurders worden door de Algemene Ledenvergadering uit de leden benoemd. Bestuurders worden 
benoemd voor een periode van maximaal vier jaar. De bestuurders treden af volgens een door het bestuur op 
te maken rooster. Een aftredend bestuurder is onmiddellijk herbenoembaar. 
 
De afgelopen maanden heeft de vacature voor nieuw bestuurslid opengestaan. Met veel plezier kondigt het 
huidige bestuur aan dat het is gelukt om twee nieuwe bestuursleden aan te trekken. Het betreft dhr. Jan van 
der Werf en dhr. Sander Plug. Jan rijdt op de woensdagavond in Haarlem en Sander Plug zijn zoon Mike Plug 
schaatst iedere week op de Leidse IJsbaan bij de IJVL. Graag stelt het bestuur beide heren in de ALV van 30 
november 2021 aan haar leden voor. Om daarna tot stemming over te gaan met het verzoek om beide heren te 
installeren. 
 
Rooster bestuurders met inachtneming van onderstaand besluit 
Vero Nater Voorzitter november 2020 – november 2024 
Mascha Hoogeveen Secretaris november 2020 – november 2024 
Renske Hoogeveen Penningmeester november 2020 – november 2024 
Jan van der Werf Bestuurslid november 2021 – november 2025 
Sander Plug Bestuurslid november 2021 – november 2025 
 
Besluit 
De Algemene Leden Vergadering van de IJssportvereniging Leiden, gelezen de voordracht van het IJVL bestuur, 
besluit: 

1. Dhr. Marc Onnen decharge te verlenen als bestuurslid IJVL 
2. Dhr. Paul Aleman decharge te verlenen als bestuurslid IJVL 
3. Dhr. Jan van der Werf te installeren als bestuurslid IJVL 
4. Dhr. Sander Plug te installeren als bestuurslid IJVL 

 
Ondertekening 
Aldus vastgesteld door de Algemene Leden Vergadering van de IJssportvereniging Leiden in zijn openbare 
vergadering van 30 november 2021 
 
Datum: 30 november 2021 
De voorzitter, De secretaris 
 
 
 
 
 
(dhr. V. Nater) (mw. M. Hoogeveen) 
 


