Notulen Jaarvergadering NoordBikers bij StayOkay Noordwijk

Vrijdag 29 januari 2016
Bestuursleden:

Jeroen, Wim, Geek, David, Richard, Robert

Notulist:

Robert

1 Opening
 Voorzitter Wim van Rijnswou opent de vergadering en heet iedereen welkom.
 Wim geeft een overzicht van het programma van de avond.
 Er wordt gevraagd of er opmerkingen zijn over de vorige notulen. Die zijn er niet. De
Notulen van 2015 worden goedgekeurd.
 Wim legt tevens uit wat de reden is dat de normale zaal ditmaal niet gebruikt wordt.
2 Ingekomen stukken
 Er zijn geen ingekomen stukken.
3 Jaarverslag door Jeroen van der Vossen
 Jeroen geeft een korte samenvatting van afgelopen jaar.
 Van de georganiseerde evenementen is helaas de Drafbike afgelast. Oktober blijft wat
betreft het weer een risicovolle maand. Daarom wordt in 2016 het evenement
verplaatst naar juni. Deze zal dan in combinatie worden gehouden met een bbq.
 In Hoofddorp is een nieuwe route gerealiseerd. Dit biedt nieuwe mogelijkheden om
trainingen te geven. Hier zijn de komende jaren nog diverse aanpassingen en
uitbreidingen te verwachten.
4a Financieel verslag door Geek van den Berg
 Geek geeft toelichting op de balans. De balans toont een positief resultaat in
tegenstelling tot voorgaande jaren. Baten waren hoger dan lasten. Voorgesteld wordt
om het resultaat in de reserve te verrekenen.
 In 2015 zijn diverse spullen aangeschaft, zoals een professionele bosmaaier,
ereschavot, wedstrijdbanner, race timer klok, finish boog en aggregaat.
 Sponsor bijdrages zijn afgelopen jaar gestegen, mede door aantal nieuwe partner
sponsoren.
 Het aantal leden bedroeg op 31 december 326.
4b Verslag kascommissie
 Jaco Vink verteld dat op 14 januari controle is gedaan door Jaco en Dennis Kulk op
leden administratie en financiële administratie. Alles is in orde bevonden.
 Decharge wordt door vergadering verleend aan het bestuur.
 Kascommissie 2016 Evert van Waegeningh en Rob van der Niet.
5a Plannen voor 2016
 Er zijn het hele jaar door veel besprekingen en plannen waar aan gewerkt wordt.
Ondanks het vele werk en uren die daar ingaan zitten zijn de vrijwilligers hier
enthousiast mee bezig.
 Het parcours in Hoofddorp blijft de komende jaren verder door ontwikkelen.
Sommige delen van het parcours zullen voor bepaalde tijd door werkzaamheden niet
beschikbaar zijn. Op andere delen wordt hard gewerkt om uitbreiding te realiseren.
Deel hiervan is het project Park 21. Ten zuiden van Hoofddorp wordt een nieuw park
aangelegd en hier mag een mtb parcours worden aangelegd. Gesprekken worden met
de gemeente gevoerd en de club heeft hiervoor de begeleiding van Patrick Jansen,
ervaren parcours bouwer, ingeschakeld.

5b Plannen voor 2016 - Jeugd
 Voor de trainingen van de jeugd wordt Alphons voorgesteld. Alphons geeft uitleg hoe
de jeugd trainers het komend jaar gaan invullen. Inmiddels bestaat de club voor 15%
uit jeugdleden.
 In een terugblik vertelt Alphons over de diverse facetten van jeugd training zoals deze
in afgelopen jaar gevoerd zijn door de 4 jeugd trainers met ondersteuning van diverse
ouders. Voor de jeugd zijn er laagdrempelige regiowedstrijden verreden en met de
wedstrijd groep zijn zelfs landelijke wedstrijden afgegaan. Voor nieuwsgierige ouders
is een kijkavond georganiseerd. Hier kreeg de jeugd een diploma voor motivatie en
fietsbeheersing.
 Voor 2016 zijn de jeugdplannen vol in ontwikkeling. Naast verdere groei van het
jeugdleden aantal wordt er vanaf medio april ook op zaterdag training gegeven. Zo
zijn er ook weer de laagdrempelige clubwedstrijden Wat in 2016 komt te vervallen
zijn de regio wedstrijden. Hiervoor in de plaats komt deelname aan de MTB Zuid
Holland Cup. De kijkavond was een succes en wordt herhaald. Onder voorbehoud
wordt dit jaar een jeugdkamp georganiseerd.
6 Trainingen
 De training is en blijft de basis. Dit is een grote factor in het succesvol zijn van de club.
Wim bedankt met name de inzet van de trainers en heeft veel waardering voor het
werk dat zij in de club steken.
 De naam aanduidingen van de trainingsgroepen wordt verduidelijkt om beter het
niveau weer te geven. Daarnaast is er in 2016 voor de ‘elite’ groep elke maand een
speciale training met een externe trainer. Aandachtspunten zijn o.a. trial en downhill.
 De Hoofddorp trainingsgroepen, opgestart in 2015, hebben veel niveau verschil. Deze
zullen in 2016 worden opgesplitst.
 Valtraining: Elementen worden standaard in trainingen ingebed.
 Skillpark: Ideeën zijn in ontwikkeling om ook dit in trainingen in te voeren. Hierbij
kan gedacht worden aan vergroten van techniek, maar ook aan skill wedstrijdjes.
 Como&Co: Er worden gesprekken gevoerd om mogelijkheden van opslag van
materialen en eventueel als verzamelpunt voor trainingen.
 Trainers: Momenteel zijn er 15 trainers. Het streven is om het niveau van de trainers
verder te blijven verbeteren. Een aantal zal de trainersopleiding niveau 2 gaan volgen.
Wim en Richard willen de opleiding op niveau 3 gaan volgen.
 Dames training: Maaike van Dijk en Sandra de Best zijn bereid gevonden om 1 les per
maand speciaal training aan een dames groep te geven in Noordwijk.
7 W.V.T.T.K.
 Feedback Pol: Wim geeft een uitleg van de zaken die in de pol naar voren zijn
gekomen. Met een respons van 20% mooi resultaat. De meeste feedback betreft
suggesties over invulling van let’s rides en trainingen. Andere voorstellen zijn voor
2016 al op de agenda gezet of zullen in de trainingen meegenomen worden. De
invulling hoe ieder lid zijn deelname aan evenementen en trainingen beleeft is heel
persoonlijk en hoe eenieder zich profileert op trainingen kan daar effect op hebben.
Wim roept op om rekening te blijven houden met elkaar en elkaars doelstelling.
 Clubweekend: Aanmelding is vol maar wie nog mee wil kan nog proberen op
individuele basis te boeken.
 Evenementen: De agenda voor 2016 is al heel vol. Dat maakt het moeilijk om te
plannen. Er wordt alles aan gedaan om rekening te houden met andere evenementen,
vakanties en een gunstige spreiding. Vroegtijdig kenbaar maken van zaken die hier
van invloed op kunnen zijn helpt dan ook zeker.









Kenteken stickers: Etienne van Os van ABC Belettering heeft geheel voor eigen
rekening een stapel kenteken stickers laten drukken. Het is aan iedereen vrij om een
exemplaar mee te nemen.
Communicatie: Het bestuur blijft er continu aan werken om de eigen communicatie te
verbeteren. Via social media wordt al heel veel gecommuniceerd, zowel vanuit het
bestuur als vanuit de leden. Er zijn veel zaken op bepaalde momenten actueel en het
meeste ervan wordt wel opgepikt. Toch de oproep om niet opgepakte zaken te
melden. Zo kan er in een zo vroeg mogelijk stadium rekening mee gehouden worden.
Vrijwilligers: Er zijn gelukkig altijd vrijwilligers om bereidt om mee te helpen en die
zijn hard nodig ook. Maar niet alleen tijdens evenementen. Ook in de voorbereiding
ervan en bij andere trajecten kan hulp zeer gewenst zijn. De bestuursleden kunnen het
niet alleen dus hulp blijft altijd welkom.
Kleding: Levertijd is ongeveer 10 weken. Er gaat daarbij soms wat fout. Dit zal
besproken worden met de leverancier.
Kids Indoorcross: Zal in 2016 weer gehouden worden in het najaar.

8 Vragen
 Evert van Waegeningh: Wijst het bestuur erop dat er nog geen decharge aan
vergadering is gevraagd voor het gevoerde financiële beleid.
>Deze wordt alsnog aan de vergadering gevraagd en aan het bestuur verleend.
9 Sluiting
 De voorzitter sluit de vergadering en bedankt allen voor de aanwezigheid.
Einde jaarvergadering.

