Notulen Jaarvergadering NoordBikers bij StayOkay Noordwijk

Vrijdag 8 oktober 2021
Bestuursleden:

Jeroen, Wim, Geek, Leo, Robert, Wilke

Notulist:

Robert

Opening
• Voorzitter Wim van Rijnswou opent de vergadering en heet iedereen welkom en geeft
een overzicht van het programma van de avond.
Notulen jaarvergadering 15 februari 2019
• In 2020 is er geen jaarvergadering gehouden vanwege Corona. Wim vraagt daarom of er
opmerkingen zijn over de notulen van 15 februari 2019. Deze zijn er niet. De notulen
worden door de vergadering goedgekeurd.
Ingekomen stukken
• Er zijn geen ingekomen stukken.
Terugblik (door Wim)
- Nieuw bestuurslid. Sinds 2020 is Wilke Stokman in het bestuur actief. Nu officieel
voorgesteld.
- Corona: Wim blikt terug op de coronaperiode. Iets wat tegen de NoordBikers principes is,
vorig jaar is namelijk Spond in gebruik genomen voor deelname aan de trainingen. Deze app
helpt om het aantal deelnemers te reguleren. Dit is de trainers erg goed bevallen, niet vanwege
de limiet maar wel om trainingen beter te kunnen voorbereiden omdat je ziet hoeveel
deelnemers er zijn. Daarom is Spond in 2021 ook weer gebruikt.
- KNWU: het lidmaatschap is aangepast, vanaf 2021 niet meer standaard inclusief startlicentie.
Hierdoor is afdracht verlaagt van 15 naar 7 euro. Het bestuur heeft ervoor gekozen dit door te
trekken in de verlaging van het lidmaatschap vanwege de transparantie.
- Kascontrole 2020: Anita en Sandra hebben kascontrole verricht en geen bijzonderheden te
melden. Vragen de vergadering het bestuur decharge te verlenen.
De vergadering verleent het bestuur decharge over het gevoerde beleid 2020.
Geek licht de financiën over 2020 nog toe. Totale resultaat is 5.564 euro.
- Kascontrole 2021: Sandra de Best zit nogmaals in de kascontrole. Een tweede persoon wordt
nog gezocht.
Ledenadministratie (door Geek)
Geek toont een overzicht van het leden aantal over 2020 waarbij dit is gegroeid van 482 naar
546 leden.
Ook in 2021 blijft de groei doorzetten, inmiddels richting 650 leden, waaronder 92 jeugdleden
en 42 damesleden.
Bestuur samenstelling (door Wim)
Wilke is als nieuw bestuurslid toegetreden. Nog niet officieel voorgesteld.
Aftredende bestuursleden Jeroen en Leo. Beiden herkiesbaar.
Er zijn geen tegen kandidaten. Daarmee zijn Jeroen en Leo voor de komende 3 jaar weer
bestuurslid.

Wim ligt de nieuwe wetgeving WBTR toe. Het bestuur is bezig met het 10-Stappenplan te
doorlopen waaraan voldaan dient te worden. Dit is verplicht en moet in de statuten
opgenomen worden. Die moet door de algemene leden vergadering goedgekeurd worden.
Aantal zaken waaraan voldaan moet worden zijn een vertrouwenspersoon en het opnemen
van beleid aangaande de inzet van jeugdtrainers en -coach.
Vrijwilligers beleid (door Leo)
Eer aan Margot voor het opzetten van het beleid.
Vereniging kan niet zonder vrijwilligers. Vrijwilligers beleid opgesteld waarbij dat ieder actief
lid benaderd kan worden om vrijwilliger te zijn. Geen verplichting maar hopelijk wel een
impuls voor meer handjes om bij te dragen.
Het beleid zal op de website komen te staan.
Wim vult aan dat de vereniging is er niet naar is om het verplicht te stellen. Vraagt naar de
mening in de zaal.
Aansprakelijkheid (door Wim)
Aansprakelijkheid voor wat er gebeurt op het parcours ligt momenteel nog bij
terreinbeheerder, maar de tendens is dat aansprakelijkheid door beheerders meer naar
bestuur wordt geschoven. En daarmee dus bij de individuele bestuursleden.
Bestuur is bezig met verzekering voor bestuur. Er wordt inhoudelijk nog goed gekeken wat
erin komt te staan.
Er komt een vraag uit de zaal waar het bestuur dan aansprakelijk voor is. Wim: bestuur kan bij
een ongeval aangesproken worden door de verzekering van een fietser. Ook als de fietser dat
zelf niet doet. Dat geeft weer een hoop extra druk.
Evenementen 2020 (dor Leo)
Uiteraard door omstandigheden zijn er zeer weinig evenementen geweest.
In 2020 konden vroeg in het jaar nog de MTB kidscross en het MTB test event gehouden
worden. Later in het jaar was het mogelijk om de Gravel Bonanza te organisreren.
Voor 2021 was het meer van hetzelfde, veel restricties die evenementen niet mogelijk maakten
al kon wel weer de Gravel Bonanza doorgang vinden.
Komende evenementen zijn onderhoud clinics bij diverse aangesloten fietsenmakers en wat
verder weg maar op 13 maart 2022 is er weer een testdag.
Commissie is achter de schermen druk bezig met nieuwe events. Maar als je een idee hebt laat
het weten. Ook als je wilt bijdragen op een andere manier.
Sponsoring (door Leo)
Besteden met veel plezier beschikbare tijd en aandacht aan de sponsoren. Liever een paar
goeden betrokken sponsoren waar tijd voor is om te bezoeken dan geen aandacht aan kunnen
besteden.
Trainingen (door Wim)
Hoofddorp is in 2020 uitgebreid met fun groep van Wilma en Saskia. In 2021 is daar de groep
van André bij gekomen.
Noordwijk is ook gegroeid in aantal groepen. Gebied waar training kan gegeven worden loopt
tegen limiet aan. Omdat we de groepen niet te groot wilden laten worden en een nieuwe lid
dan geen training gegeven kan worden is mede daardoor een leden stop ingesteld. Die is
inmiddels opgeheven.

Jeugdtrainingen (door Alphons)
Jeugdtrainingen zijn met een visie, namelijk beste jeugd off-road jeugdopleiding van Nederland
kunnen geven. Dit betekent ook dat trainingen het hele jaar door gaan. In de winter wordt in
Lisse op renbaan getraind. Alleen in de zomer is er tegenwoordig een onderbreking vanwege
de vakanties.
De opkomst is door de jaren heen flink gegroeid, van 32 in 2018 naar 76 in 2021.
Daarvoor staan er momenteel 10 jeugdtrainers.
Deel van de jeugd vindt het leuk om te fietsen met elkaar en ouders. Ander deel rijdt ook
wedstrijden. Die krijgen meer daarop gerichte aandacht. Een deel van de jeugd krijgt extra
begeleiding door Barbara Kreijtz waarbij eraan gewerkt wordt om over paar jaar hun beste
prestaties te kunnen leveren.
Hoofddorp commissie (door Wilke)
In hoofddorp bestaat een trailcrew van 30 man en vrouw. Het huidige parcours is nu vooral
waaraan gewerkt wordt. Meer onderhoud en zorgen dat het hele jaar door te rijden is. Ook
worden de paden technischer en krijgen meer kombochten.
Toekomstige uitbreiding van het parcours naar de Boseilanden. Daar wordt nu hard aan
getrokken en overleg gepleegd met de gemeente. Onder andere is een ecologisch onderzoek
uitgevoerd.
Gebied Groene weelde gaat plat en daar kan dan een nieuw parcours worden uitgezet.
Bart Gijzenij: Let's Ride. Gemiddelde opkomst is ronde de 30 man. Uitzondering wel eens 60
gehad.
28 oktober komt nog de Peternoten tocht.
Ideen altijd welkom. En vrijwilligers gezocht voor in de commissie. Sandra de Best meldt zich
als vrijwilliger.
Trail commissie (door Corwin en Mark)
De groep bestaat uit een 7 personen harde kern met daaromheen veel vrijwilligers. Andre
Geerlings wordt bedankt voor het leveren van zwaar materiaal.
De groep is veel bezig met onderhoud en uitbreidingen maar zeker ook aan veiligheid wordt
gedacht. Het onderhoud bestaat vooral uit maaien en snoeien. Specifiek daarvoor zijn dan ook
regelmatig vrijwilligers gewenst.
50 kub aarde, 10 kuub snippers, 124 kuub schelpen is gestort in het afgelopen jaar. Dit wordt
vaak afgekaderd om afkalving tegen te gaan. Daar wordt dan weer veel hout en palen voor
gebruikt. Voor delen die slecht te rijden zijn is het bouwen van Northshores een toegepaste
oplossing.
Chickenruns zijn er voor veiligheid, maar het aanleggen gaat in overleg met bosbeheer
aangezien dit uitgelegd kan worden als een korte uitbreiding van het parcours. Omdat het
Natura 2000 gebied betreft is dit niet zomaar aan te leggen.
In 2022 wordt Boekhorsterweg aangepakt. Ideeën en wensen uiteraard welkom om te horen.
Ook is er momenteel overleg met Staatsbosbeheer over het maken/legaliseren van extra lusjes
Jeroen heeft hierover het laatst nieuws. Vandaag is hij bericht door provincie dat aantal paden
die tot nu toe werden gedoogd door worden gelegaliseerd! Dat betekent dat ze onderhouden
en gepeild mogen worden.
Kanjers van het jaar (door Wim)
Andre, Roy, Sjaak, Corwin, Mark, Perry en Royce worden naar voren gevraagd en krijgen van
de voorzitter een bloemetje en bedankje voor hun inzet!

Wim vraagt Xavi naar voren te komen. Die Nederland Kampioen is geworden in zijn klasse en
vraagt de jeugdige NoordBiker hoe de wedstrijd is gegaan en wat het plan is voor de toekomst?
NK veldrijden is hierop het antwoord.
Ook presenteert Wim hem zijn speciale tenue en vest lange mouwen die nog in de maak zijn.
Afsluiting
Wim vraagt aan de vergadering of er nog vragen zijn:
Mirko: Zijn er plannen voor een nieuw ontwerp voor kleding? Wim: nee, op dit moment nog
niet. Het huidige contract loop nog 2 jaar.
Meer vragen zijn er niet waarop Wim het officiële deel van de vergadering beëindigt.

