
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Delft, 29 mei 2018 
 
 
 
Beste DKIJV’er, 
 
Hierbij nodigt het bestuur van DKIJV je uit voor de jaarlijkse Algemene 
Ledenvergadering (ALV).  
De ALV zal worden gehouden op donderdag 14 juni 2018 in het clubhuis, 
Sportring 8 te Delft, en zal starten om 20.00 uur. Voor het tweede deel van de 
avond zijn we nog in overleg met een gastspreker. De avond zal worden 
afgesloten met een borrel. Je komst wordt zeer op prijs gesteld en gewaardeerd. 
 
Bijgaand tref je de concept agenda voor de ALV. De bijbehorende stukken zullen 
ongeveer een week voorafgaand aan de ALV worden toegestuurd.  
 
Mocht je verhinderd zijn, meld je dan alsjeblieft af door een e-mail te sturen 
naar secretariaat@dkijv.nl. 
  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens het bestuur, 
Karen Huizer 
Secretaris DKIJV 
 
 
 

Je kunt van de mogelijkheid gebruik maken om een ander DKIJV-lid te machtigen om je 
stem te laten horen. 

Sportring 8 
Delft 
Postadres: 
Postbus 1066 
2600 BB Delft 
 
I DKIJV.nl 
E secretariaat@dkijv.nl 



Concept Agenda ALV seizoen 2017-2018 – 14 juni 2018 
 
20:00 Vergadering 
 

1. Opening 
2. Vaststellen agenda 
3. Ingekomen stukken en mededelingen 

o AVG 
4. Vaststellen en goedkeuren notulen van de vorige algemene vergadering (01/11/17) 
5. Jaarverslag door de secretaris 
6. Behandeling en vaststelling van de jaarstukken met bevindingen kascommissie 
7. Goedkeuring van de begroting 2018/2019, 
8. Vaststelling van de contributies 2018/2019 
9. Verkiezing kascommissie 
10. Eindverslag implementatie 12 bindende aanbevelingen 
11. Voorstel statutenwijzigingen 
12. Verkiezing algemeen bestuurslid 
13. Herverkiezing voorzitter en vice-voorzitter 
14. Uitreiking Jan van Schie Schaal 
15. Uitreiking Thomas Bos Bokaal 
16. Rondvraag 
17. Afsluiting 

 
21:30 Pauze 
 
22:00 Gastspreker (onder voorbehoud) 
 
 
Toelichting agendapunt 12 en 13 
Het bestuur is verheugd dat Robert de Jonge de functie van algemeen bestuurslid wil vervullen en dat 
hij zich kandidaat stelt. 
 
Robert: “Als kind was ik al dol op schaatsen op natuurijs. Vanuit huis kon ik via de Karnemelksloot en 
een stukje klunen bij de molen de N236 over zo naar de Ankeveense plassen schaatsen. Tijdens mijn 
studie in Amsterdam ben ik dan ook meteen lid geworden van de IJSVU. Naast schaatsen houd ik ook 
erg van buitensport en leid ik gletsjertochten voor de NKBV. Voor mij waren de Weissensee en de 
Zwedenreis met DKIJV dan ook absolute hoogtepunten de afgelopen jaren. ’s-Winters schaats ik op 
zaterdagochtend en dit jaar voor het eerst op de maandagavond op de inline-skates. De hele familie 
(Saskia, Hugo en Isa) is lid van DKIJV en is vaak in het “delfts blauw” op de schaats, fiets of inline-
skates te vinden. Bestuurservaring heb ik opgedaan binnen de NKBV en in mijn huidige functie als 
afdelingshoofd van het ziekenhuislaboratorium in AMC/VUmc. Het lijkt mij leuk om mijn steentje bij te 
dragen om DKIJV als gezellige “year-round” vereniging voor alle niveau’s en leeftijden verder vorm te 
geven.” 
 
Tevens stellen Winand de Fraiture en Leon van Bohemen zich herverkiesbaar voor de functies 
voorzitter en vice-voorzitter. 
 
Tot aan de start van de vergadering kunnen door tenminste 10 leden kandidaten 
worden gesteld (art 11.2.a van de statuten). De verkiezing voor de functie van 
algemeen lid, voorzitter en vicevoorzitter zal deze vergadering plaats vinden. 


