Notulen Jaarvergadering NoordBikers bij StayOkay Noordwijk

Vrijdag 2 februari 2018
Bestuursleden:

Jeroen, Wim, Geek, David, Richard, Robert

Notulist:

Robert

1 Opening
• Voorzitter Wim van Rijnswou is door ziekte afwezig. Richard van Horik neemt de rol
van voorzitter op zich en opent de vergadering. Richard heet iedereen welkom en geeft
een overzicht van het programma van de avond.
2 Notulen jaarvergadering 2 februari 2017
• Richard vraagt of er opmerkingen zijn over de notulen van 2 februari 2017. 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: Afgelopen jaar war er weer een kidscross georganiseerd in de kas in
Lisserbroek. De kinderen zijn zeer enthousiast en fanatiek. 11 februari is er weer een en
aanmeldingen kunnen door een e-mail te versturen aan david@noordbikers.nl,
• 8 van Noordwijk: Is afgelopen jaar voor de negende maal georganiseerd met Job de
Ridder die voor de tweede maal wist te winnen.
• Clubweekend Heldeggen: Voor de tweede keer georganiseerd. Ditmaal ook met een
mooi avondprogramma verzorgd door de evenementen commissie.
• StreetRace: Veel werk verzet door de opgerichte evenementen commissie. Neemt het
bestuur veel werk uit handen. Mooi aangekleed en als tussenprogramma ideaal in
combinatie met de Ladie classic.
• Haarlemmermeer kampioenschap: Vanwege de werkzaamheden was uitgeweken naar
ander deel van de Haarlemmermeer. Desondanks een mooi parcours neergezet en
aangekleed door Dick Reus met BBQ,
• Six4Semmy: Afgelopen jaar voor het laatst als 6-uurs race verreden. Komend jaar ander
concept met 4-uurs.
• ZAC: Veel deelnemers, soms zelfs meer dan Nationale wedstrijden.
• NL Doet: Evert en Péron hebben dit het jaar super goed opgepakt. Paar mooie
kombochten aangelegd. Begin maart weer een nieuwe onderhoudsdatum gepland.
• Jeugdkijkavond: Weer mooi moment voor de jeugd om de ouders te laten zien wat ze
kunnen en wat ze geleerd hebben.
• Christmas BBQ: In Como & Co weer een zeer geslaagd en gezellige avond gehad.
5a Financieel verslag door Geek van den Berg
• Geek geeft een overzicht van de inkomsten en uitgaven in afgelopen jaar.
• Bescheiden resultaat. De Penningmeester stelt aan de vergadering voor dit bedrag aan
de reserve te laten toevoegen.
• De hoogte van de contributie in 2018. Voorstel is deze voor volwassenen te verhogen
van € 40 naar € 45 en voor de jeugd te verhogen van € 25 naar € 30.
Het voorstel wordt goedgekeurd door de vergadering.
5b Verslag kascommissie
• De kascommissie, bestaande uit Rene van Noort en Ton van Haastregt heeft op 19
januari de financiën van MBC de Noordbikers en Stichting Six4Semmy gecontroleerd.

•
•

Alle bonnetjes zijn gecontroleerd. De kascommissie adviseert de vergadingen decharge
te verlenen over het gevoerde beleid in 2017.
Decharge wordt door de vergadering verleend aan het bestuur.
Kascommissie 2018 wordt ingevuld door Jan-Hein Floris en Willem-Pieter Keuning

6 PR en Club sponsoren
• Richard geeft een overzicht van de sponsors die de club steunen en het soort
sponsorcontracten dat er zijn.
• Richard vraagt eenieder de sponsoren te respecteren. Dat houdt in zo veel mogelijk ook
in clubkleding te rijden.
7 Bestuurszaken door de voorzitter
• David Verspeek is aftredend en niet herkiesbaar.
• Wim van Rijnswou is aftredend en herkiesbaar.
• Het bestuur stelt voor Wim van Rijnswou weer te kiezen. Tevens draagt het bestuur Leo
van der Meer voor om de vacante positie te bekleden.
• De vergadering gaat akkoord met beide voorstellen en Leo neemt plaats in het bestuur.
• David wordt bedankt voor zijn diensten en inzet de afgelopen jaren.
8 Structuur vereniging
• Evenementencommissie: Met een vereniging met ver boven de 400 leden is dat voor het
bestuur alleen niet te behappen. Afgelopen seizoen zijn commissies opgezet die veel
werk verrichten bij het organiseren van onderhoud, evenementen en let’s rides.
• Onderhoudscommissie: Evert van Waegeningh en Péron van Stralen gaan voortvarend
aan het werk om onderhoud aan de route in te plannen, vr.
• Hoofddorp commissie: Er is momenteel weinig te doen in Hoofddorp. Veel hangt
momenteel af van de ontwikkelingen in de herinrichting van
• René van Noort geeft een overzicht van afgelopen jaar en de plannen voor komend
seizoen. Jeroen Pasman is een jaartje niet beschikbaar en daarom wil de commissie er
graag een extra vrijwilliger bij. Wolf meldt zich en vult de commissie aan.
9 Plannen voor 2018
Hoofddorp
• De ontwikkelingen met de herinrichting van de grond rondom de Tennet masten gaat
vooruit maar erg langzaam.
Trainingen
• Overzicht van training groepen. Met het afwezig zijn van Jeroen Pasman is er een tekort
in de instap groepen. Richard vraagt iedereen na te denken of hij/zij training wil geven
of als achter rijder wil.
• Koen Kroos is toegevoegd aan de Hoofddorp groep om de Kroez groep te leiden.
Jeugdtrainingen
• Richten wederom op kwaliteit. Jeugdleden worden bij elkaar gezet niet op leeftijd maar
die hetzelfde niveau hebben.
• Een aantal jeugdleden die afgelopen jaar een wedstrijd gewonnen hebben worden naar
voren gevraagd en krijgen een presentje.
• Afgelopen hebben diverse achter rijders.
Kanjers van het jaar
• Als lid van het jaar zijn gekozen John en Diane Keijzer.

10 W.V.T.T.K.
• Tonny Kralt: Hoe werkt het met eventueel een partij die als hoofdsponsor op het shirt
wil komen?
Richard legt uit dat dat alleen kan als een van de huidige hoofdsponsors besluit te
stoppen. Hoe kunnen eventuele sponsoren verwachten van een sponsorpakket en wat
krijgen ze daarvoor.
• Jan-Hein Floris: Wie geeft eigenlijk het bos vrij na een sterke storm?
Dit ligt bij de boswachter. Als de boswachter het onveilig vindt en dit doorgeeft aan de
vereniging zal dit direct gecommuniceerd worden met de leden.
11 Sluiting
• De voorzitter sluit de vergadering en bedankt allen voor de aanwezigheid.
Einde jaarvergadering.

