
 

Notulen Jaarvergadering NoordBikers bij StayOkay Noordwijk  

Vrijdag 3 februari 2017 
 
Bestuursleden: Jeroen, Wim, Geek, David, Richard, Robert Notulist: Robert 
 
1 Opening 

 Voorzitter Wim van Rijnswou opent de vergadering en heet iedereen welkom en geeft 
een overzicht van het programma van de avond. 

 Verontschuldigingen worden aangeboden voor het niet aanwezig zijn van de bestelde 
kleding. Op het laatste moment heeft de leverancier laten weten de kleding tóch niet 
te hebben ontvangen. 

 
2 Notulen jaarvergadering 29 januari 2016 

 Wim vraagt of er opmerkingen zijn over de notulen van 29 januari 2016. Deze zijn er 
niet. De notulen worden door de vergadering goedgekeurd. 

 
3 Ingekomen stukken 

 Er zijn geen ingekomen stukken. 
 
4 Jaarverslag door Jeroen van der Vossen (secretaris) 

Jeroen geeft een korte samenvatting van afgelopen jaar met onder andere: 
 Kid’s Cross: 36 jeugdige deelnemers in de leeftijd van 2 – 8 jaar konden in een 

geprepareerde baan in een kas in Lisserbroek kennismaken met de fietssport.  
25 februari 2017 is er een nieuwe kid’s cross. (info: www.noordbikers.nl), 

 8 van Noordwijk: de noodzakelijke strobalen werden op een betere manier toegepast. 
1 April 2017 is de volgende 8vN. (info: www.noordbikers.nl), 

 Clubweekend Nideggen: ondanks het matige weer dit eerste clubweekend zeer 
geslaagd met mooie tochten door de omgeving en gezellige avonden.  
Voor het 2017 weekend zijn nog 2 plaatsen beschikbaar. (info: www.noordbikers.nl), 

 StreetRace: Voor het eerst een ZAC race op de boulevard in combinatie met de Ladies 
Classic. Tussen de doorkomsten van de dames werd telkens een race van 20 minuten 
verreden. Hoewel de animo in de topklasse enigszins beperkt was werd het 
evenement als zeer geslaagd bevonden. 
Zaterdag 17 juni is wederom een streetrace. 

 Haarlemmermeer kampioenschap: Vanwege de werkzaamheden werd een ander 
parcours opgezet. Mogelijkheden waren beperkt maar uiteindelijk is toch een zo 
uitdagend mogelijke route uitgezet. De planning, een week na de streetrace, maakte 
het organisatorisch een uitdaging en maakte de noodzaak voor vrijwilligers duidelijk. 
De werkzaamheden aan de hoogspanning masten zullen bepalend zijn of in 2017 
wederom een wedstrijd mogelijk is, 

 Jeugdkijkavond: Skills demonstratie avond door de jeugd aan ouders en familie was 
zeer geslaagd. Onder grote belangstelling toonden de jeugdleden wat ze geleerd 
hadden op het skills park, gebouwd door Frank van Steijn en Peter van der Zwet. 

 Six4Semmy: De gebeurtenissen rond het onwel worden van een van de deelnemers is 
bekend en veelbesproken. Gelukkig is alles goed afgelopen en kunnen we met trots 
terugkijken op een bijeengebracht bedrag van € 11.451,- voor Stichting Semmy. 

 Christmas BBQ: Een typisch zomergebruik midden in de winter werd goed ontvangen. 
70 leden kwamen naar de BBQ bij Como&Co voor gezellig eten, drinken en bijkletsen. 

 
 
 



 

5a Financieel verslag door Geek van den Berg 
 Geek begint met een uitleg van de balansposten. Over het resultaat wordt gemeld dat 

het jaar is afgesloten met een positief resultaat van € 3.600. Het voorstel wordt aan de 
vergadering voorgelegd om dit bedrag toe te voegen aan de reservering. De 
vergadering gaat hiermee akkoord.  

 De hoogte van de contributie in 2017 blijft gelijk aan 2016. 
 Wim vult aan dat na de eerste bestelronde elk lid dat een nieuw clubshirt heeft 

aangeschaft er € 10 extra wordt teruggestort op de rekening.  
5b Verslag kascommissie  

 De kascommissie, bestaande uit Rob van der Niet en Evert van Waegeningh heeft op 
24 januari de financiën van MBC de Noordbikers en Stichting Six4Semmy 
gecontroleerd. Zij is van mening dat de jaarrekeningen een getrouw beeld geven en 
adviseert de vergadingen decharge te verlenen over het gevoerde beleid in 2016. 

 Decharge wordt door vergadering verleend aan het bestuur. 
 Kascommissie 2017 wordt ingevuld door Rene van Noort en Ton van Haastregt. 

 
6 Bestuurszaken door Wim van Rijnswou 

 Met ingang van 2017 wordt de club ondersteund door 4 hoofdsponsors, te weten 
ZAES, Kees’ Fietsshop, Schwalbe en ABC Belettering. Deze sponsors staan op de 
clubkleding. Tevens zijn er 12 partners. 

 Wim geeft een uitleg over het verschil tussen de Hoofdsponsors en Partners en dat het 
verwacht wordt van leden dat ze de clubregels en sponsoren respecteren. Het dragen 
van clubkleding hoort daarbij bij alle MTB evenementen tenzij er dispensatie is 
verleend. 

 Geek van den Berg is volgens het roulatiesysteem aftredend als bestuurslid. Geek stelt 
zich herkiesbaar en wordt bij geen tegen kandidaten opnieuw benoemd als lid en zal 
de functie van penningmeester voortzetten. 

 De club is in 5 jaar gegroeid naar 370 leden met een bestuur van nog altijd 6 personen. 
Er zit veel tijd in het organiseren van evenementen en het besturen van de vereniging. 
Hier komt elk jaar meer structuur in en dit jaar wordt begonnen met commissies die 
elk hun eigen pakket gaan beheren zoals diverse evenementen, parcours onderhoud 
en de Six4Semmy. Naast de commissies kunnen leden zich via de website ook 
aanmelden als algemeen of evenement specifiek vrijwilliger. 

 
7 Plannen voor 2017 
  Hoofddorp 

 De ontwikkelingen met de route in Hoofddorp zullen nog tot zeker ver na de zomer 
duren, mogelijk zelfs tot in 2018. Het is afhankelijk van de voortgang van Tennet in 
het herstel van de route. Er wordt op de achtergrond continue druk uitgevoerd om de 
route gelijk goed te krijgen. 

 De plannen met Park21 in Hoofddorp liggen stil momenteel. 
 De trainingen in Hoofddorp zullen in 2 groepen verdeeld worden dit jaar. 

Noordwijk 
 Er is overleg met de boswachter voor het structureel mogen gebruiken van het Piet 

Florisdal in Noordwijk. Dit overleg wordt op korte termijn afgerond zodat het 
gebruikt kan worden bij trainingen. 

 Overleg is momenteel gaande om aan de oostkant van de Randweg een nieuwe korte 
lus aan te leggen.  

 Er is overleg met de gemeente Noordwijk over het terrein aan de Northodreef waar 
eerder een manege is afgebrand. Dit gebied blijkt onder Natura2000 te vallen. 
Daarmee zijn de exploitatiemogelijkheden van dit gebied beperkt. 



 

 Aan het einde van deel 2 bij de rust bak zal een nieuwe verbinding lus worden 
aangelegd terug naar het parcours. Dit biedt mogelijkheden om voor de jeugd een 
doorsteek te maken zodat niet langer over het voetpad wordt gereden. 

 Wim sluit af dat eenieder met een goed idee altijd welkom is deze aan te dragen. 
Trainingen 

 Diverse trainers zullen ook dit jaar weer Train-de-Trainer opleidingen gaan volgen.  
 Geek heeft de cursus EHBO met goed gevolg afgesloten. 
 Er wordt gestreefd naar een plezierige en veilige omgeving binnen de vereniging. Zo 

hebben alle jeugdtrainers al een certificaat Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). 
Daarnaast zal er een beleid opgesteld gaan worden betreffende Seksuele Intimidatie. 
Er bestaat ook een meldpunt bij NOC*NSF (info: www.nocnsf.nl).  
Een eerste stap hierin die al genomen is, is het instellen van een vertrouwenspersoon: 
Wolf de Wilde. 

Jeugdtrainingen 
 Alphons vertelt dat de jeugdgroepen zijn ingedeeld in kleuren. Deze kleuren staan 

voor het niveau van de rijders, niet voor leeftijden. 
 Veel van de jonge leden zijn er vooral om plezier te hebben en hoeven niet persé hard 

te kunnen fietsen. Er is een select gezelschap dat wél wedstrijden rijdt. 
 Er is een nieuwe groep aangemaakt: zwart. Niet zozeer voor jeugdleden die het hardst 

rijden maar die op het punt staan om door te stromen naar de volwassenen. In deze 
groep is er ook meer aandacht voor het stoere aspect van het fietsen. 

 Er zal ook in het komend jaar weer één of meerdere kijkavonden gepland worden. 
Lid van het jaar 

 Als lid van het jaar zijn gekozen Frank van Steijn en Peter van der Zwet. Voor het 
maken van het skills park en het frequent aanwezig zijn als vrijwilliger. 

 
8 W.V.T.T.K. 

 Wanneer zijn er Lets Rides gepland?  
De eerstvolgende Let’s Ride is op 19 februari in Bergen op Zoom. Verder heeft het 
bestuur de wens om er 5 per jaar te organiseren. Dat aantal is afgelopen jaar om 
meerdere redenen helaas niet gehaald. 
Er wordt spontaan voorgesteld een Let’s Ride commissie te vormen door Marcel van 
Ossenbruggen, Rene van Noort, Jeroen Pasman en Ton van Haastregt. 

 Is het een om vanuit fietsgroepen onderhoud dagen in te plannen? 
Dit zal worden opgepakt door de onderhoud commissie.  
Aanvullend: 11 maart is onderhoud ingepland in combinatie met NL-doet. 

 Zijn de Zomeravond Competitie data al bekend?  
Nog niet allemaal. Dit wordt zo snel mogelijk gecommuniceerd. 

 Er zijn nog 2 plaatsen beschikbaar voor het clubweekend 9, 10 en 11 juni 2017.  
 
9 Sluiting 

 De voorzitter sluit de vergadering en bedankt allen voor de aanwezigheid. 
 
Einde jaarvergadering. 

http://www.nocnsf.nl/

