
 

 
 

UITNODIGING 
 

LEDENVERGADERING IJSVERENIGING “DE TRIJE DOARPEN” 

 
 
Datum: woensdag 29 november 2017 
 
Aanvang: 20.00 uur 
 
Plaats:  Molewjuk – Bitgummole  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1.  Opening  
 
2.  Ingekomen stukken en mededelingen 
 
3. Vrijwilligersbeleid (zie toelichting)  
 
4.  Verslag ledenvergadering 29 november 2016 
 
5.  Verslag ledenvergadering 13 december 2016 
 
6.  Financieel jaarverslag 
   
7. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie 
      
8. Jaarverslag 2016 / 2017 
   
9. Bestuursverkiezing  
  Periodiek aftredend: Frans Dijkstra - Bitgum  aftredend en niet herkiesbaar *)                
                                   Piet Hoogland - Bitgummole aftredend en herkiesbaar 
             Jisse Postma - Ingelum aftredend en herkiesbaar 
  *) Tot op dit moment is het bestuur er nog niet in geslaagd de ontstane vacature 
      op te vullen.            
  Tegenkandidaten en ondersteund door tenminste 10 leden kunnen tot een half uur    
           voor aanvang van de vergadering bij het bestuur worden aangemeld. 
  
10.  Begroting 2017 / 2018 
  Vaststellen contributie / tarieven; 
   (zie toelichting) 
 
11.  Activiteiten seizoen 2017 / 2018 
  
12.  Rondvraag 
 
13.  Sluiting  
 
 



 

 
 

 
 
Toelichting agendapunt 3  Vrijwilligersbeleid  
 
De afgelopen jaren heeft de ijsclub al zeer regelmatig hulp gehad van een aantal 
vrijwilligers, bijvoorbeeld bij het sneeuw vrij maken van de ijsbaan. Deze assistentie wordt 
door het bestuur erg gewaardeerd. De bestuursleden en de al bestaande vrijwilligers 
blijven dit werk uiteraard met veel enthousiasme doen. Doel van de werkzaamheden is 
tijdens ijsperiodes te zorgen voor een kwalitatief goed berijdbare ijsbaan. 
 
Heeft u belangstelling dan kunt u zich schriftelijk dan wel telefonisch opgeven bij: 
 
Piet Hoogland Bitgummole  Tel. 058 – 2531584 E-mail highlanderpj@hetnet.nl  
Herman Osinga  Ingelum  Tel. 058 – 2531270 E-mail herman.wietske@planet.nl  
 
Tevens opgave mogelijk via E-mailadres  info@detrijedoarpen.frl 
 
 
Toelichting agendapunt 10  Voorstel contributieverhoging / tarieven  
 
 
Het bestuur stelt voor de contributiebedragen voor het seizoen 2017 / 2018 niet te 
verhogen.   
 
 
Hieronder een overzicht van de tarieven.  
 

Soort lidmaatschap / 
tarieven 

2016 / 2017 
Huidige tarieven 

2017 / 2018 
Voorgestelde  
tarieven 

 

  Automatische incasso Contant / acceptgiro 

Gezinslidmaatschap € 8,00 € 8,00 € 9,00 

Seniorlid vanaf 18 jr. € 5,50 € 5,50 € 6,50 

Entree / dagkaart  € 2,50 €  2,50  

 
De inning van de contributie zal ongeveer  twee weken na de jaarvergadering 
plaatsvinden.  
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