Notulen Jaarvergadering NoordBikers bij StayOkay Noordwijk

Vrijdag 15 februari 2019
Bestuursleden:

Jeroen, Wim, Geek, Leo, 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.
2 Notulen jaarvergadering 2 februari 2018
• Wim vraagt of er opmerkingen zijn over de notulen van 2 februari 2018. 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: Zo’n 30 kinderen in de leeftijd van 2-8 konden weer in de kas op een
aangelegde baan crossen met na afloop een medaille voor iedereen. Dank gaat uit naar
fam. Verspeek voor het wederom ter beschikking stellen van de kas.
• 8 van Noordwijk: Was afgelopen jaar een koude editie met bevroren bidons. Komende
30 maart wordt de 10 keer. Inschrijving open per 1 maart.
• Clubweekend: was erg geslaagd. Dit jaar extreem snel gegaan met inschrijven.
• StreetRace: In combinatie met ladies classic. Kleedt tussen programma het mooi aan.
Hopen ook dit jaar dat weer zo veel mogelijk leden meedoen.
• Haarlemmermeer kampioenschap: Zeer warme dag en uitdagend parcours. Een
kampioenschap waard. Positieve reactie ook onder hen die vooraf enige bedenkingen
hadden. Dus een blijvertje.
• All4Semmy: Planning was even anders dan aanvankelijk gepland vanwege de droogte in
Noordwijk. Verplaatst naar Haarlemmermeerse Bos en bleek een schot in de roos.
Daarom komende editie wederom in Hoofddorp.
• ZAC: Ook dit jaar weer een goed programma met edities in Noordwijk en bij de RTV in
Lisse.
• Marathon competitie: Lastig om een gevuld veld te krijgen. Is erg aan te bevelen voor
iedereen want erg leuk om te doen. Zal aandacht aan geschonken worden op de
trainingen.
• NL Doet: Matten in de klim secties aangebracht. Goede zet geweest en heeft zich
bewezen. Moeten alleen beter in de grond weg gewerkt worden en daar zijn dus
vrijwilligers voor nodig.
• Jeugdkijkavond: Altijd een mooi gezicht dat de jeugd hun skills compliment voor de
jeugdafdeling. Zeker een vast event dat ook dit jaar terug zal komen.
• Parcours Lisse: Afgelopen jaar in gesprek gegaan met de RTV op hun verzoek om te zien
wat de mogelijkheden zijn voor uitbreiding van het parcours en onderhoud. Uiteindelijk
met vereende kracht een heel leuk parcours aan kunnen leggen. Naast de winter
maanden biedt het ook in de zomer mooie mogelijkheden.
• Christmas BBQ: Was wederom erg gezellig. Iets lagere opkomst dan voorheen. Datum
net voor Kerst kon niet anders. Maar komend jaar al vastgelegd een week eerder zodat
meer mensen tijd hebben.

5a Financieel verslag door Geek van den Berg
• Geek geeft een overzicht van de inkomsten en uitgaven in afgelopen jaar.
• De Penningmeester stelt aan de vergadering voor dit bedrag aan de reserve te laten
toevoegen.
• Grote uitgaven post elk jaar is de afdracht aan de KNWU. De afdracht is 12,50 per lid.
Dat is altijd nog aanzienlijk lager dan wanneer de vereniging aangesloten zou zijn
geweest bij de NTFU.
• De contributie voor 2020 dient op deze jaarvergadering goedgekeurd te worden. Het
bestuur doet het voorstel deze ongewijzigd te laten. Het voorstel wordt goedgekeurd
door de vergadering.
5b Verslag kascommissie
• De kascommissie: Jan-Hein Floris en Willem-Pieter Keuning. Jan-Hein neemt het woord.
Complimenten voor het werk dat Geek eraan besteedt. Is erg veel werk met een grote
club. Ondersteunende software zou een goede keuze zijn.
De kascommissie adviseert de vergadingen decharge te verlenen over het gevoerde
beleid in 2018.
• Decharge wordt door de vergadering verleend aan het bestuur.
• Kascommissie 2019 wordt ingevuld door Peter van der Boon en Wouter Lok.
6 PR en Clubsponsoren
• De club heeft 4 hoofdsponsors. Dat blijven er ook 4. Daarnaast zijn er wel mogelijkheden
voor B en C sponsoren. Daar zouden we er wat meer van kunnen gebruiken. Richard
vraag iedereen die hier interesse in heeft, zelf of via een werkgever, contact op te nemen
met Richard.
• Via de kascommissie kwam al naar voren dat er een donatie van een niet-lid is gedaan.
De mogelijkheid bieden om ‘vriend’ van de vereniging te worden zou de vereniging een
hoop inkomsten kunnen genereren. Hier is door het bestuur vaker over gesproken. Zou
potentieel veel extra werk opleveren voor Geek om te administreren. Sluit daarmee aan
op het punt van een stukje software om de administratieve taak te ondersteunen.
Bestuur gaat daarmee aan de slag.
7 Bestuurszaken door de voorzitter
• Er zijn geen aanmeldingen van leden die potentieel in het bestuur plaats willen nemen.
De aftredende bestuursleden zijn herkiesbaar. Omdat er geen andere gegadigden zijn
blijven de huidige bestuursleden in functie.
8 Structuur vereniging
• Onderhoudscommissie: Was tot nu toe nog niet een heel gestructureerde commissie.
Jeroen vd Vossen en Evert van Waegeningh hebben de kar tot nu toe getrokken. Maar
extra aanmeldingen voor de commissie zou wenselijk zijn.
Annika Heeren meldt zich na de vergadering aan als vrijwilliger voor het onderhoud.
• Let’s Ride Commissie: Ton van Haastregt neem het woord. Samen Met Rene van Noort,
Marcel van Osenbruggen en Jeroen Pasman zijn de Let’s Rides afgelopen jaar
georganiseerd. Vincent van Blitterswijk is er nu ook bijgekomen.
Begonnen in Lemelerveld. Mooi maar ook ver weg. Vervolgens ook ritten gemaakt in
Oosterhout, Hoge en Lage Vuursche, Teutoburgerwald, Sallandse Heuvelrug,
Leersum/Amerongen. Als laatste de Pepernotentocht georganiseerd. De ene keer wat
meer opkomst dan de andere keer, waarbij afstand iets is om rekening mee te houden.
Motto is eigenlijk, gezelligheid staat voorop. Agenda voor 2019: Drunen, Schoorl,
Utrechtse Heuvelrug, Ede/Lunteren, Clinic, Harderwijk. Als laatste doet Ton een oproep
voor leden die willen aanmelden voor de commissie om in te kunnen springen wanneer
er een extra handje nodig is.

•
•

Evenementencommissie: Leo van der Meer neemt het woord. Aantal zaken die door de
commissie zijn georganiseerd: Clubweekend, Streetrace, BBQ, All4Semmy. Leo bedankt
alle vrijwilligers die zich door het jaar heen hebben aangemeld.
Hoofddorp commissie: Remco Kroeze ontbreekt nog op de lijst, maar is ook toegevoegd
aan de commissie toegevoegd. Wordt steeds meer georganiseerd in Hoofddorp, en dat
levert veel werk op dus elke hulp die geboden kan worden is welkom.

9 Plannen voor 2019
Hoofddorp
• De ontwikkelingen wat betreft de route en het herstel na het plaatsen van de masten
blijft een open dossier. Er wordt nog steeds geen datum gegeven en de plannen die er
liggen zijn ook niet definitief maar we blijven in overleg. De verwachting is dat dit pas in
2020 meer invulling zal gaan krijgen.
•
•
•

•
•
•

Trainingen
Kroezgroep Berry: Berry heeft als trainer afscheid genomen. Mark van der Horn zal
fungeren als aanspreekpunt voor de groep. Insteek is dat er door de groep zelf gereden
gaat worden en gezamenlijk geven ze invulling aan de training.
Hoofddorp: Er is een Sport en Instapgroep die geleid worden door Robert en Richard.
Voor de Kroezgroep is er momenteel geen voorrijder.
Gediplomeerde trainers: Wolf, Erik en Robert zijn dit jaar voor de WT2 opleiding
geslaagd.
Jeugdtrainingen
Alphons neemt het woord.
Kijkavond: Elk jaar zijn er 3 kijkavonden waarbij de jeugd het geleerde aan de ouders
laat zien. Dat zijn altijd mooie momenten in het jaar.
Spel: Alphons vraagt iedereen een app te openen op de telefoon voor een spel. In 5
vragen wordt de kennis van de leden getest over de jeugdafdeling. Derde plaats: Rein
van Varik, Tweede plaats: Ton van Haastregt, Winnaar: Margo van Winsen!
Jeugd: Alphons vraagt de jeugdleden Quin, Senne, Lucas, Thimo en Casper die een
wedstrijd hebben gewonnen naar voren te komen. Wim geeft ze een presentje en elk
benoemd nog even welke wedstrijd(en) ze hebben gewonnen. Van de leden krijgen ze
een daverend applaus.

10 Toppers van het jaar
Afscheid Berry
• Wim vraagt Berry naar voren te komen. Als een van de grondleggers van de
NoordBikers vanaf het begin betrokken geweest bij het uitzetten van de lijnen van de
club, eerst als bestuurslid en later als (hoofd)trainer. Wim bedankt Berry voor al zijn
inzet de afgelopen jaren.
Podium plaatsten dames
• Wim vraagt Iris van der Stelt en Yvonne de Jong naar voren te komen. Beide dames
worden in het zonnetje gezet.
• Alieke is na het officiële deel binnen gekomen en wordt door Wim nog even in het
zonnetje gezet.
•

Lid van het jaar
Als lid van het jaar zijn gekozen Frans en Jolanda Rusman.

11 W.V.T.T.K.
• Jan-Hein Floris: Is bekend wat nu de status is over het verbod op het strand te rijden.
Wim legt uit dat het officieel niet mag en dat er in principe in Noordwijk op
gecontroleerd wordt. Blijft verwarrend omdat per gemeente het (gedoog)beleid
afwijkend wordt toegepast. Wat betreft Noordwijk, de wethouder die er
verantwoordelijk voor is, is niet herkozen - er moet opnieuw contact worden gemaakt
en het issue worden aangekaart om de APV gewijzigd te krijgen - zal een weg van lange
adem worden
• Wouter Lok: Er zijn benzine spaaractie mogelijkheden. Doet de club daar wat mee?
Wim legt uit dat deze actie inderdaad bekend is. Wordt door Robert Kulk al gedaan. Er is
door het bestuur nog niet veel aandacht aan gegeven onder de leden maar goed idee.
12 Sluiting
• De voorzitter sluit de vergadering en bedankt allen voor de aanwezigheid.
Einde jaarvergadering.

