Notulen Jaarvergadering NoordBikers bij StayOkay Noordwijk

Vrijdag 17 januari 2014
Bestuursleden
Notulist

Jeroen, Wim, Berry, Kees, Geek, Peter
Robert

1 Opening
• Voorzitter Wim van Rijnswou (WR) opent de vergadering en heet iedereen welkom.
• WR stelt bestuur voor geeft uitleg waarom de vergadering gehouden wordt.
• De vergadering zal een terugblik op afgelopen jaar en een vooruitblik op komend jaar
en de mogelijkheid geven tot het stellen van vragen.
• WR sluit opening af met een korte opmerking over de contact gegevens, de nieuwe
kleding, de clubgrootte en sponsoring.
2 Ingekomen stukken
• Er zijn geen ingekomen stukken.
3 Jaarverslag door Jeroen van der Vossen (JV)
• JV begint met een relaas over de club en trainingen.
• Aantal training groepen groeit en zal in 2014 uit 6 bestaan. Ook jeugd telt inmiddels
27 leden en zal in 2014 in 4 groepen opgesplitst worden.
• Met de nieuwe sponsors en partners is maakt de club een mooie stap vooruit.
• Partners zullen niet alleen financieel maar ook op andere vlakken ondersteunen.
• Met de Col Aubergine en paar andere paden mooie aanvulling op route.
• Evenementen: 8vN wederom geslaagd. Zomeravond competities mooie opkomsten.
NBMC weer een groot succes met 40 leden aan de start bij clubkampioenschap.
Tijdens de Six4Semmy een super sfeer en fantastisch resultaat.; 15k.
• Tijdens RTV cross en strandraces wordt club goed gepromoot door hoge opkomst.
• Diverse podiumplekken bij diverse mooie evenementen.
4 Financieel verslag door Geek van den Berg (GB)
• GB geeft toelichting op de balans, meer leden dus hogere inkomsten.
• 2014 zal hogere kosten met zich meebrengen, o.a. door nieuwe kleding.
• KNWU kosten zijn in 2013 en 2014 omhoog.
• Hogere verenigingskosten door onder meer trainers cursussen.
• Over 2013 is een resultaat behaald van € 164,00.
• Voorstel om toe te voegen aan reserve akkoord door vergadering.
4 Verslag kascommissie door Sandra de Best en Jos Versteege
• Controle is gedaan op leden administratie en inkomsten.
• Facturen voor diverse kosten zijn gecontroleerd.
• Decharge wordt door vergadering verleend aan bestuur.
• Kascommissie 2014 Ted van Dijk en Roy Wals

5 plannen voor 2014
• Deelname Sforz Cup en teams samenstellen door leden zelf te gebeuren.
• Trainingen en evenementen zullen zelfde patroon volgen als voorgaande jaren.
• WR geeft aan dat club meer zal doen om aandacht te vestigen op sponsors en partners
maar dat dit niet op een te opdringerige manier zal gebeuren.
• Royce Kortekaas presenteert Sportmedisch Centrum Bollenstreek een van de
partners. Geeft een toelichting op expertise en op welk niveau advies gegeven wordt.
• Jos Versteege is gekozen tot lid van het jaar. Vaak aanwezig bij parcours onderhoud, is
trainer en ondersteund het bestuur op diverse vlakken.
• Leden worden opgeroepen om input te geven voor 2014 plannen.
6 Bestuurszaken
• Volgens het bepaalde in de statuten artikel 13, treedt het bestuur na 3 jaar zitting af.
• De huidige leden stellen zich opnieuw beschikbaar. Er hebben zich geen tegen
kandidaten gemeld. Het bestuur wordt wederom voor 3 jaar gekozen.
Trainingen
• Berry Hollander geeft verslag over 2013 en verwachtingen 2014.
• In 2013 waren er te veel rijders in groep 2 waardoor die soms te groot werd.
• In 2014 zullen er 6 trainers beschikbaar zijn. Groep 2 wordt opgesplitst in drie
groepen en groep 3 wordt opgesplitst in twee groepen.
• Woensdag 2 april is de eerste training van 2014
• Berry zal als vliegende kiep tussen de verschillende groepen rouleren.
7 Vragen
• Robert-Jan van Haagen: Hoe gaat de puntentelling van de NBMC er in 2014 uit zien?
>In 2014 zal er een apart klassement zijn voor de halve en hele marathon.
Puntentelling blijft ongewijzigd.
• Elwin van der Niet: Waar wordt het clubkampioenschap gehouden?
>Clubkampioenschap wordt op 30 augustus in het Duitse Nordenau gehouden.
• Frans: Zijn er wijzigingen bij de jeugd?
>Geek antwoord dat de plannen nog volgen. Er is overleg met MTB Noorwest en
Twiske over een op te zetten jeugdcompetitie.
• Kan er kleding nabesteld worden?
> Wim antwoord dat er 3 bestelmomenten zijn in een jaar. De eerste van 2014 loopt
van 16 januari t/m 1 februari. Berry zal nog opvolgen dmv een mailing.
• Is er enig zicht op uitbreiding van het parcours?
>Jeroen antwoord dat er altijd plannen zijn om buiten de duinen paden aan te leggen.
Er is constant overleg met de gemeentes en die zijn welwillend. Uitbreiding van
parcours in de duinen blijft moeilijk verhaal.
Wim sluit vragen ronde af met mededeling dat in 2014 het bestuur wil proberen om een aantal
taken te delen. Hierbij valt te denken aan taken bij het organiseren van evenementen.
8 Sluiting
• De voorzitter sluit de vergadering en bedankt allen voor de aanwezigheid.
Einde jaarvergadering.

