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1. Aanbiedingsbrief Algemene Ledenvergadering IJVL 
 
Aan: Algemene ledenvergadering IJssport Vereniging Leiden 
 Gevestigd te Leiden 
 
Hazerswoude-Rijndijk, 23 oktober 2021 
 
 
Geachte leden, 
 
Het seizoen 2020-2021 gaat de boeken in als het seizoen waarin er bijna niet geschaatst kon worden. COVID-19 
zorgde ervoor dat lessen gestopt werden op de binnen ijsbanen, wedstrijden verboden werden en kwetsbare 
leden niet meer naar de ijsbaan durfden. Een jaar om snel te vergeten.  
 
Maar voordat dit nooit eerder vertoonde seizoen wordt afgesloten leggen wij de jaarrekening 2020-2021 aan u 
voor. Zoals bekend heeft er bij de aanvang van dit seizoen (november 2020) een bestuurswissel 
plaatsgevonden. Er werd afscheid genomen van Ingrid Heijnsbroek en Max Blondeau en Vero Nater en de 
zussen Hoogeveen traden toe tot het bestuur. Waar het een seizoen was van weinig schaatsen, was het 
tegelijkertijd een seizoen van beleidsmatige verandering. In het inhoudelijk jaarverslag blikken we hier graag 
met u op terug. 
 
De exploitatierekening over het boekjaar 2020-2021 sluit met een positief resultaat van € 3.400. De oorsprong 
van dit resultaat komt door het sluiten van de Leidse IJsbaan vanwege Corona waardoor de normaal niet 
dekkende kosten en baten op deze baan niet zijn opgetreden. Het bestuur stelt de algemene ledenvergadering 
voor het saldo ten bate te brengen van de algemene reserve. Dit voorstel is, vooruitlopend op een daartoe te 
nemen besluit in de algemene ledenvergadering verwerkt in de balans per 31 augustus 2021. 
 
Het bestuur van de IJVL is blij om mede te kunnen delen dat er per september 2021 weer een kascommissie is. 
Zij hebben de concept jaarrekening beoordeeld. Een verslag van hun bevindingen treft u aan in hoofdstuk 8 van 
deze jaarrekening 
 
Wij zijn graag bereid u een nadere toelichting te geven op de jaarrekening 2020-2021. Vervolgens zullen wij 
deze jaarrekening ter vaststelling aan u aanbieden op de algemene leden vergadering van de IJVL op 30 
november 2021. 
 
Met vriendelijke groet, 
Bestuur IJssport Vereniging Leiden 
 
 
 
 
 
 
Vero Nater Renske Hoogeveen 
Voorzitter Penningmeester 
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2. Ijssport Vereniging Leiden 
 
Oprichting vereniging 
De Ijssport Vereniging Leiden is informeel opgericht op 5 maart 1986 en formeel bij notariële akte op 11 april 
1986. De vereniging is statutair gevestigd in de gemeente Leiden. 
 
Doelstelling van de vereniging 
De IJVL heeft ten doel het bevorderen en het door haar leden beoefenen van de schaatssport en de 
skeelersport. 
 
Inschrijving Kamer van Koophandel 
De IJVL is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40447262. 
 
Samenstelling bestuur over het boekjaar 2020-2021 
Voorzitter Ingrid Heijnsbroek tot november 2020 
 Vero Nater november 2020 – heden 
Secretaris Max Blondeau tot november 2020 
 Mascha Hoogeveen november 2020 – heden 
Penningmeester Vacant tot november 2020 
 Renske Hoogeveen november 2020 – heden 
Lid Marc Onnen 
Lid Paul Aleman 

 
Waarderingsgrondslagen 
Voor zover niet anders is aangegeven zijn de activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde. 
Baten en lasten worden verantwoord in en toegerekend aan het jaar waarin de activiteiten zijn verricht. 
Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar, worden in aanmerking genomen zodra deze 
voorzienbaar zijn. 
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3. Balans 
 

        

 Balans per 31 augustus 2021 (x € 1)      

 (na verwerking van het resultaat)      

        

     31-aug-21  31-aug-20 

        

 ACTIVA      

        

        

 Vlottende activa      

  Voorraad kleding   0   0 

  Vorderingen en vooruitbetaalde kosten   3.804   0 

  Liquide middelen   45.066  25.090 

 Totaal activa   48.870  25.090 

        

        

 PASSIVA      

 Vermogen      

  Eigen vermogen      

  Vrij besteedbaar vermogen      

  - Algemene reserve   27.277  23.877 

  - Doelreserve Corona   3.775  0 

  Totaal eigen vermogen   31.052  23.877 

        

 Kortlopende schulden      

  

Overige schulden en nog te betalen 
kosten   17.818  1.213 

        

 Totaal passiva   48.870  25.090 
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4. Toelichting op de balans 
 
 

        

 Toelichting op de balans per 31 augustus 2021 (x € 1)      

        

     31-08-2021  31-08-2020 

        

 ACTIVA      

        

        

  Vlottende Activa      

        

  Voorraden      

  Voorraad kleding   0  0 

  Totaal voorraad   0  0 

        

        

     31-08-2021  31-08-2020 

  Vorderingen en vooruitbetaalde kosten      

  Contributies     0 0 

  

Overige vorderingen en vooruitbetaalde kosten 
(Huur Leiden samen met Katwijk seizoen 19-20)   3.804  0 

  Totaal vorderingen en vooruitbetaalde kosten   3.804  0 

        

   

   

        

        

  Liquide middelen   31-08-2021  31-08-2020 

        

  ING Betaalrekening NL92 INGB 0005 2468 40   12.088  14.112 

  ING Zakelijke Spaarrekening NL92 INGB 0005 2468 40  32.978  10.978 

  Totaal liquide middelen   45.066  25.090 

        

  De liquide middelen staan ter vrije beschikking.      
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Vervolg toelichting op de balans per 31 augustus 2021  (x € 1)     

        

     31-08-2021  31-08-2020 

        

 PASSIVA      

        

  Vermogen      

        

  Eigen vermogen      

  Vrij besteedbaar vermogen      

  Doelreserve Corona   3.775  0 

  Algemene reserve      

     Saldo per 1 september   23.877  25.987 

     Mutatie uit exploitatie boekjaar   3.400  -2.110 

  Totaal eigen vermogen   31.052  23.877 

        

  De algemene reserve dient ter dekking van eventueel      

  toekomstige negatieve exploitatiesaldi.      

        

        

        

        
Vervolg toelichting op de balans per 31 augustus 2021 (x € 1)     

        

     31-08-2021  31-08-2020 

        

  Kortlopende schulden      

  Overige schulden en nog te betalen kosten      

  Vergoeding trainers   700  0 

  Vooruit ontvangen contributie   6.507  0 

  Terug te betalen contributies ivm Corona   7.405  0 

  Vooruit ontvangen subsidie   2.238  0 

  Nog te betalen boekhouding   968  500 

  Overige kosten   0  713 

  Totaal kortlopende schulden   17.818  1.213 
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5. Exploitatierekening 2020-2021 
 
 
 
 
 
 
 
  



 9 

6. Toelichting exploitatierekening 2020-2021 

 
(x € 1)  

   

  Realisatie 

  2020-2021 

   

   

 Algemene verenigingsuitgaven  
 Diverse kantoorartikelen, telefoonkosten 0 

 Bankkosten 199 

 Rente  
 Lief en leed 60 

 Kosten website 157 

 Bestuur- en representatiekosten  
 Diverse bijeenkomsten commissies 30 

 Algemene ledenvergadering  
 PR acties en materiaal 80 

 Boekhouding  
 Huur opslagruimte (Eurobox)  
 Activiteit voor jeugd (Jeugdstartdag) 160 

 Clubevenementen (Zomerfeest) 0 

 Overige kosten  6 

 Kosten trainersclinics, lezingen  

 Totaal Algemene verenigingsuitgaven 692 
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7. Inhoudelijk verslag seizoen 2020-2021 
 
Ledenaantallen 
Afgelopen seizoen hebben onze leden op de volgende ijsbanen/trainingen ingeschreven. 
 

Aantal leden Trainingen 20-21 

IJsbaan Leiden 65 

IJsbaan Haarlem 43 

IJsbaan Den Haag 27 

 
Corona 
Seizoen 2020-2021 gaat sinds de oprichting van de IJVL de boeken in als het jaar met de minste schaatsuren. 
Nederland en de rest van de wereld zijn in lockdown door het COVID-19 virus. De binnen ijsbanen worden 
gesloten en op de buitenijsbanen kan slechts in beperkte mate worden gereden. Al onze schaatsers op Leiden 
komen daarmee na een aantal weken al thuis te zitten. En ook op de andere twee banen kan niet als normaal 
worden gereden. We hopen dat dit seizoen nooit meer terugkomt. Maar dan wordt er strenge vorst voorspelt 
en biedt de natuur ons een sprankje hoop. Er kan op natuurijs worden gereden! Veel van onze leden hebben 
enorm genoten van de paar dagen op natuurijs of op de landijsbanen.  
 
De IJsbaan Leiden en het district hebben restitutie gegeven aan de IJVL in verband met het sluiten van de baan 
gedurende de lockdown. De ontvangen restitutie bedraagt: 
 

IJsbaan Leiden 10.236 

District 1.887 

Totaal 12.123 

 
De ijsbanen Haarlem en de Uithof hebben geen restitutie verstrekt. Deze banen zijn open gebleven gedurende 
de lock-down. Onze leden hebben, weliswaar onder andere omstandigheden, kunnen schaatsen. 
 
De restitutie is op twee manieren verwerkt in deze jaarrekening: 

1. Er is € 8.348 als kortlopende schuld opgenomen in deze jaarrekening. 
2. Er is € 3.775 in een doelreserve Coronarestitutie opgenomen 

 
De ontvangen restitutie hebben we op drie manieren : 

- Alle rijders op Leiden krijgen een bedrag van € 100 euro per training terug. 
- Er is per actief lid bij de IJVL een bedrag van € 25 euro gereserveerd om deze in onze leden en de 

vereniging terug te investeren. Over de invulling hiervan wordt nog nagedacht. 
- Er is een bedrag gereserveerd om de terugloop van leden op te vangen. 

 
Nieuw bestuur, nieuwe visie 
Het nieuwe bestuur van de IJVL zet zich in voor een grote en gezellige Leidse IJsverening. Hiermee maken we 
schaatsen toegankelijk voor een groot publiek en zorgen we dat velen de langebaan schaatssport kunnen 
beoefenen. Ons doel is voor de komende jaren om het aantal leden weer te laten groeien. Daarmee zetten we 
indirect ook in op een financieel gezonde vereniging. We doen dit via vier pijlers: 

1. Focus op de breedtesport 
Schaatsen hoort net als fietsen bij de Nederlandse cultuur. De IJVL wil het langebaan schaatsen 
toegankelijk maken voor een breed publiek. Het gaat daarbij om het eigen maken van de 
schaatstechniek, wedstrijdjes rijden, bijdragen aan een gezonde leefstijl en onderling plezier beleven. 

2. Plezier maken met elkaar. Have an (n)ice day.  
De IJVL is er niet alleen om goed te leren schaatsen maar wil ook de gezelligheid binnen de vereniging 
stimuleren. Plezier in het schaatsen staat daarbij voorop. Ook buiten het ijs om willen we leuke dingen 
met elkaar doen. De after summer borrel is daar een mooi voorbeeld van. 

3. De basis is op orde  
Het nieuwe bestuur wil dat de basis van onze vereniging goed geregeld is. We doen dit door duidelijke 
communicatie, een actuele ledenadministratie en financieel gezonde vereniging.  
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4. Samenwerken 
De IJVL maken we samen. Op dit moment zijn er nog veel openstaande vacatures voor commissies en 
binnen het bestuur. Het komende jaar moet daar verandering in komen. Alleen dan kunnen we een 
gezonde vereniging met elkaar neerzetten. 
Ook buiten de eigen vereniging zoeken we samenwerking. Dit doen we met de andere ijsdisciplines als 
met de ijsverenigingen in de regio.  

 

Financiële koers 
In seizoen 2020-2021 wordt er op financieel gebied een inhaalslag gemaakt. Na een aantal jaren zonder 
begroting en jaarrekening kan dit seizoen worden afgesloten met het aanbieden van een jaarrekening 2020-
2021 en begroting 2021-2022 aan de algemene ledenvergadering. Daarmee hebben we beter inzicht gekregen 
in de financiële situatie van de IJVL. De IJVL is financieel gezond maar moet dit ook blijven. Dit betekent dat we 
moeten toewerken naar een blijvend sluitende begroting. Het nieuwe bestuur zet hiervoor in op groei van het 
aantal leden en investeert in de vereniging. Vanuit deze strategie werken we toe naar een blijvend gezonde 
ijssport vereniging in Leiden. 
 
Skeelertraining 
Afgelopen seizoen had de IJVL voor het eerst een eigen skeeleruur. Iedere vrijdagmiddag stonden er 30 
skeeleraars van jong tot oud, van beginner tot geoefend op de baan onder bezielende leiding van onze 
enthousiaste trainers. Techniek is bijgebracht. Er is lol gemaakt. Er zijn taarten gebakken. We zijn gevallen en 
weer opgestaan. Er zijn tochten gereden. De haas is niet gevangen. Kortom volgend jaar weer! 
 
De basis op orde 
De afgelopen maanden is geïnvesteerd om de vereniging nieuw leven in te blazen. Dit begint met het op orde 
brengen van de basis. Zo zijn we overgestapt op een nieuwe ledenadministratie, is er een nieuwe website 
gelanceerd en worden de socials beter benut. Communicatie stond afgelopen jaar reeds hoog op de agenda 
maar het bestuur is zich bewust dat we hierin moeten blijven investeren en kunnen verbeteren. 
 
Vele schouders maken licht werk 
Het bestuur is dringend op zoek naar meer mensen die zich ook buiten het ijs in willen zetten voor de IJVL. Via 
onderstaande link verwijzen wij graag naar de vacatures die er zijn.  
 
https://www.ijvl.nl/over-ons/ onder het kopje vrijwilligers 
 
Mensen die bij de inschrijving hebben aangegeven iets te willen doen zullen binnenkort ook persoonlijk 
benaderd worden. 
  

https://www.ijvl.nl/over-ons/
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8. Verslag kascommissie 
Per september 2021 heeft de IJVL weer een kascommissie. Met veel plezier stelt het bestuur de kascommissie 
voor aan de Algemene Ledenvergadering. 
 
Samenstelling kascommissie 
 

De Heer Geoffrey van Heerde 
Mevrouw Gon Schiereck 

 
Verslag kascommissie jaarrekening seizoen 2020-2021 
 
De kascommissie heeft de jaarrekening gecontroleerd en heeft moeten vaststellen dat vanwege het 
penningmeesterloze tijdperk niet alle details meer te achterhalen waren, maar dat de bedragen in lijn zijn met 
eerdere jaren en dus een correct beeld geven van activiteiten van de vereniging. 
Omdat zowel het bestuur als de kascommissie het belangrijker vindt vooruit te kijken dan achterom, gaat de 
kascommissie akkoord met de huidige verslaglegging. 
De besteding van de restitutie door de IJsbaan Leiden is een keuze van het bestuur welke wij respecteren. 
 
De kascommissie 2021-2022, 
Gon Schiereck 
Geoffrey van Heerde 
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9. Goedkeuring en vaststelling van de jaarrekening 2020-2021 
 
Het bestuur van de IJssport Vereniging Leiden te Leiden verklaart hierbij de jaarrekening over het 
verenigingsjaar 2020-2021 in de bestuursvergadering d.d. 28 oktober 2021 te hebben goedgekeurd. 
 
 
Leiden, 
 
Het bestuur: 
 
Vero Nater 
Voorzitter 
 
 
 
 
Mascha Hoogeveen 
Secretaris 
 
 
 
 
Renske Hoogeveen 
Penningmeester 
 
 
 
 
Marc Onnen 
Lid 
 
 
 
 
Paul Aleman 
Lid 
 
 
 
 
 


