Notulen Jaarvergadering NoordBikers bij StayOkay Noordwijk

Vrijdag 23 januari 2015
Bestuursleden:

Jeroen, Wim, Berry, Kees, Geek, Peter

Notulist:

Robert

1 Opening
 Voorzitter Wim van Rijnswou opent de vergadering en heet iedereen welkom.
 Wim 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.
 Wim sluit opening af met een korte terugblik op afgelopen 4 jaar waarbij hij
benadrukt dat de vereniging uit zijn pioniersfase is en is gegroeid naar een volwassen
status. Wim komt nog even terug op de communicatie in het afgelopen jaar. Het
bestuur heeft de opmerkingen ter harte genomen en zal dan ook in het komende jaar
dit verder verbeteren. Wim vraagt de leden indien er opmerkingen zijn richting het
bestuur hetzelfde te doen en rechtstreeks naar het bestuur te reageren.
2 Ingekomen stukken
 Er zijn geen ingekomen stukken.
3 Jaarverslag door Jeroen van der Vossen
 Jeroen geeft een korte samenvatting van afgelopen jaar.
 De trainingen zijn goed verlopen waarbij het invoeren van meerdere groepen goed
uitgepakt heeft. Het aantal training groepen groeit zal gehandhaafd blijven. De jeugd
groeit gestaag en zal qua opzet ook gelijk blijven.
 Het hele jaar zag een mooie opkomst bij de jeugdtrainingen. Jeroen vermeld extra de
rol die Fons hierin vertolkt die de trainingen top heeft opgepakt.
 Jeroen vind ook de manier waarop Berry de strandtrainingen heeft begeleidt weer
super.
 Diverse nieuwe paadjes zijn dit jaar aangelegd die een mooie bijdrage leveren aan de
beschikbaarheid in de regio. Ook voor dit jaar staat er wat in de planning. Er is
overleg met Nederzandt die mogelijk leidt tot een mooie uitbreiding van het aanbod.
 De evenementen zijn goed verlopen waarbij de aangepaste route voor de Six4Semmy
goed bevallen is. Tevens was de eerste editie van de Schwalbe-Drafbike zeer geslaagd.
4 Financieel verslag door Geek van den Berg
 GB geeft toelichting op de balans, de leden bijdrage voor het nieuwe jaar is gelijk
gebleven.
 De sponsor logos op de nieuwe kleding heeft extra inkomsten opgeleverd, daarnaast
zijn er ook investeringen gedaan in hardware zoals een generator. Tevens draagt de
club financieel bij aan de prijs van het club shirt.
 Uiteindelijk waren de baten wat lager dan de inkomsten.
 De begroting is met zorg gemaakt. Alle variabelen zijn zo goed als mogelijk
ingeschat op basis van de ervaringen uit 2014 om tot een reële begroting te komen.
4 Verslag kascommissie
 Roy Wals is namens kascommissie aanwezig. Controle is gedaan door Roy en Ted van
Dijk op leden administratie en inkomsten.
 Roy vraagt de vergadering om Decharge te verlenen.
 Decharge wordt door vergadering verleend aan bestuur.
 Kascommissie 2015 Dennis Kulk en Jaco Vink.

5 Plannen voor 2015
Trainingen:
 Berry blijft in 2015 de Trainer(t) en de 6 groepen zullen gehandhaafd blijven. De
begeleiding van de groepen blijft onveranderd. Alleen groep 3B zal een toergroep
worden die bij tour beurt geleid zal gaan worden.
 Nieuw in 2015 zal de mogelijkheid zijn om op dinsdag avond te trainen. Dit is ter
aanvulling op de woensdag trainingen. De training zal onder begeleiding staan van
Barbara Kreitz.
 Berry geeft de complimenten aan de strandrijders die zich dit jaar goed hebben laten
zien tijdens de wedstrijden.
 De woensdag avond trainingen blijven voor niveau 1+. Er zal getracht worden om
eens in de twee weken een extra groep het strand op te laten gaan die geleid wordt
door Wim.
Hoofddorp:
 Er is een nieuwe route aangelegd in Hoofddorp. Wij gaan op deze locatie trainen.
Dinsdagavond onder leiding van Barbara Kreijtz. De NoordBikers hebben geholpen bij
de aanleg van de route. De route wordt beheerd door de wielervereniging Bataaf. De
Bataaf is verantwoordelijk voor het onderhoud, maar onze hulp is wel gewenst!
Sponsoring:
 Contact met huidige en toekomstige sponsors wordt opgepakt door Richard van Horik
om dit volwassener en professioneler aan te pakken. Een eerste goede stap is het
opzetten van nieuwe sponsor voorstellen die onze partners meer duidelijkheid gaan
verschaffen.
6 Bestuurszaken
 Diverse bestuursleden af. Een ieder om zijn eigen moverende redenen. Te weten
Berry Hollander, Peter Van Den Berg en Kees Zuidhoek.
 Voorzitter Wim van Rijnswou is aftredend en herkiesbaar.
 Het bestuur stelt de volgende bestuursleden voor: Robert Smith, Richard van Horik en
David Verspeek. Er zijn geen tegenkandidaten.
 De vergadering gaat akkoord met de voorgestelde bestuursleden.
7 Vragen
 Tony Kralt: Is het mogelijk om route-onderhoud verder van te voren in te plannen?
>Soms is onderhoud ad-hoc maar de onderhoudsmomenten die ver van te voren
ingepland kunnen worden zullen gecommuniceerd worden op de website.
 De vraag wordt gesteld of de extra training ook een club georganiseerde training is?
>Ja, ook de training onder leiding van Barbara is georganiseerd vanuit de club.
Wim rond de vragenronde af met de opmerking dat nog gewerkt wordt aan oplossingen om de
8vN veiliger te maken, al blijft dat lastig.
8 Sluiting
 De voorzitter sluit de vergadering en bedankt allen voor de aanwezigheid.
Einde jaarvergadering.

