NOTULEN JAARVERGADERING
SKEELERGROEP M.I.J.V.
DINSDAG 6 APRIL 1999



1. OPENING
Herman van der Lugt opent de vergadering en heet alle leden van harte welkom. Het aantal aanwezige leden is 28 en er wordt door alle aanwezigen een presentielijst getekend. De vergadering heeft betrekking op het 8e seizoen van de skeelerafdeling van M.IJ.V.

2. VERSLAG VORIGE VERGADERING
Er zijn geen vragen over het verslag van de vorige vergadering.

3. JAARVERSLAG VAN HET SEIZOEN 1998

Het jaarverslag van het 7e skeeler seizoen wordt door Joop van Dijk doorgenomen.
De skeelerafdeling van M.IJ.V. telt ongeveer 100 leden.
De jeugdtrainers, Cees Keyzer, Joop Verschoor en Suzette van der Ham, hebben de trainerscursus met succes afgerond.

4. VERSLAG VAN DE KASCOMMISSIE
De kascommissie maakt complimenten aan Joop van Dijk voor het jaarverslag.

5. BENOEMING VAN DE NIEUWE KASCOMMISSIE

Tot de kascommissie worden Piet Bijl en Ted Vijverberg benoemd. Als reserve wordt Paul van Schaik benoemd.

6. BEZETTING VAN DE SKEELERCOMMISSIE
De skeelercommissie bestaat uit: Herman van der Lugt, Joop van Dijk, Paul Robijn, Cees Keyzer en Engel van Zanten.

Er wordt een plan geopperd voor een toertocht voor de jeugd.

7. AANSTELLING VAN EEN WEDSTRIJD/TOER-COMMISSIE

Tot de wedstrijd/toer-commissie worden benoemd: Ted Vijverberg, Theo ten Have, Paul Vermeulen en Cees Keyzer. Henny Vijverberg en Bep Keyzer zullen de inschrijving verzorgen.

8. WEDSTRIJDEN, TOERTOCHTEN & JEUGDACTIVITEITEN

Het programma wordt conform de agenda/uitnodiging opgenomen.
Er wordt een tweede toertocht gepland op 31 augustus 1999.
Er worden vier wedstrijden en één surprise wedstrijd gereden.

Kinderen die goed geoefend zijn moeten ook met de toertocht mee kunnen rijden, maar dit wordt door de trainers beslist en niet door de ouders van de kinderen.

9. BESCHIKBARE TRAIN(ST)ERS

Suzette van der Ham zal één keer per week de kinderen trainen. Cees Keyzer zal de tweede keer in de week de kinderen trainen.

Dries Ter Wal weet nog niet zeker of hij dit jaar trainer zal zijn. Hij voelt zich nog niet helemaal fit. Jan Vreugdenhil wordt gevraagd of hij wil trainen, maar deze weet niet of hij er genoeg tijd voor heeft i.v.m. de drukte in zijn eigen bedrijf. Kees van Schie zal als laatste reserve optreden.

Paul Keenen stelt voor om een jaarplan te maken voor de trainingsopbouw, zodat meerdere trainers training kunnen geven. De trainers die beschikbaar zijn, zijn: Paul Robijn, Kees van Schie en eventueel Jan Vreugdenhil.

Er wordt besloten tijdens de training te beginnen met inrijden waarna de snelle groep de training met de aanwezige trainer voortzet aan de hand van het werkschema.

Herman van der Lugt zal na het inrijden de langzame groep verder training geven.

10. KLEDING

De meeste leden hebben een skeelerpak en er zijn op dit moment geen nieuwe pakken nodig.

11. CORVEE

Er wordt afgesproken om na de training gezamenlijk de corvee te doen.

12 RONDVRAAG

Leo v/d Burg meldt dat de training niet om half negen begint, maar om half 8.

Aurnout stelt voor om meer aan de wild rijders op de baan tijdens het trainingsuur te doen. De wild rijders moeten van de baan gestuurd worden, maar dan moet het trainingsbordje wel aan het begin van de baan opgehangen worden.Leo van de Berg en Ted Vijverberg hebben dit bordje.

Theo Ten Have stelt voor om het bordje permanent op te hangen met daarop vermeld onze trainingsdagen en tijden. Hij stelt ook voor om als club lid te worden van SBN. Er wordt besloten dat leden individueel lid kunnen worden, maar als club lid worden heeft geen nut.

Kees van Schie stelt namens Ge Wijnands voor om een vier banen competitie op te zetten. Er wordt voorgesteld om deze te houden op: De Wollebrand, De Uithof, De Spartaan en op onze eigen baan. Er moeten dan wel deelnemers zijn. Er kan dan gezamenlijk naar de banen toegegaan worden. De competitie moet wel op een trainingsavond plaatsvinden. Ge Wijnands en Kees van Schie zullen alle mogelijkheden onderzoeken en proberen deze competitie op te zetten. De competitie moet voor alle categorieën zijn en de data moeten zo snel mogelijk bekend gemaakt worden.

Ted Vijverberg wil weten bij welk aantal leden er een ledenstop wordt ingesteld. Hij is van mening dat te veel leden ten koste gaat van de gezelligheid. Er wordt medegedeeld dat er geen grote groei in het aantal leden wordt verwacht. Het aantal leden wordt wel in de gaten gehouden, maar er komt geen ledenstop, omdat er nooit zeker is hoeveel leden er tijdens een training komen opdagen i.v.m. weersomstandigheden.

Jan Vreugdenhil vindt dat de club moet proberen inliners te weren.

Suzette van der Ham wil de minimum leeftijd van leden instellen op de leeftijd van 10 jaar. Wanneer de leden door jonger zijn, moet door voorrijden aantonen dat ze goed genoeg zijn om lid te worden.

13. SLUITING

Er wordt medegedeeld dat de contributie dit jaar gehandhaafd blijft. De voorzitter dankt iedereen voor de aanwezigheid en sluit de vergadering.
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