NOTULEN JAARVERGADERING
SKEELERGROEP M.I.J.V.
DINSDAG 10 APRIL 2001


1. OPENING
Joop van Dijk opent de vergadering en heet alle leden van harte welkom. Het aantal aanwezige leden is 34 en er wordt door alle aanwezigen een presentielijst getekend. De vergadering heeft betrekking op het 10e 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 2000
Het jaarverslag van het 9e skeeler seizoen wordt door Joop van Dijk doorgenomen.
De skeelerafdeling van M.IJ.V. telt in 2000 ongeveer 115 leden. De trainers in 2000 waren Herman van der Lugt, Paul Robijn, Joop Verschoor, Johan van Leeuwen, Dries ter Wal en Cees Keijzer. Er zijn 4 clubwedstrijden en een tijdrit gereden. Tevens zijn er twee toertochten gereden. Veel van de leden hebben buiten de club deelgenomen aan wedstrijden door het gehele land en daarmee goede resultaten behaald. Het seizoen werd afgesloten door een barbecue avond.

4. VERSLAG VAN DE KASCOMMISSIE
Twee leden van de kascommissie waren voor de controle verhinderd en daarom heeft Krijn Vuyk alleen de controle gedaan. Hij maakt complimenten aan Joop van Dijk voor een zeer net en duidelijk jaarverslag.

5. BENOEMING VAN DE NIEUWE KASCOMMISSIE
Tot de kascommissie worden Paul van Schaik en Nel van der Ham benoemd. Als reserve wordt Maarten Berrevoets benoemd.

6. SAMENSTELLING/WIJZIGING VAN DE SKEELERCOMMISSIE
De skeelercommissie bestaat uit: Joop van Dijk, Herman van der Lugt, Paul Robijn, Cees Keyzer en Engel van Zanten. Joop van Dijk geeft aan te willen stoppen met de skeelercommissie. Er zal later nog gekeken worden wie zijn taken over gaat nemen.

7. SAMENSTELLING/WIJZIGING VAN DE WESDTRIJDCOMMISSIE
De toercommissie zal bestaan uit: Piet Bijl, Theo ten Have en Cees Keyzer. Ted Vijverberg treedt uit de toercommissie. De wedstrijdcommissie zal bestaan uit: Paul Vermeulen, Herman van der Lugt, Joop van Dijk, Toon Kerklaan, Engel van Zanten, Henny Vijverberg, Bep van Zanten en Leo v/d Berg.

8. WEDSTRIJDEN, TOERTOCHTEN EN ANDERE ACTIVITEITEN
De clubwedstrijden zullen gereden worden op: 8 mei, 5 juni, 3 juli en 4 september. De tijdritten zullen gereden worden op 10 juli en 18 september. De toertochten zullen gereden worden op 19 juni en 2 augustus. De barbecue zal gehouden worden op: 21 september.

Het verzoek om meer wedstrijden te houden wordt afgewezen. Er wordt nu elke 2 á 3 weken een wedstrijd gereden en dit vindt de commissie voldoende. Wanneer er meer wedstrijden gereden zouden worden, dan zou dit een te grote belasting worden voor de commissie.

Brenda Versteeg stelt voor om met de kinderen naar een Wednesday night skate avond te gaan. Dit moet gebeuren in de zomervakantie op de 1e woensdagavond anders wordt het te laat voor de kinderen. Het zal later in het seizoen bekeken worden hoe dit uitgewerkt gaat worden.

Jan Vreugdenhil vraagt hoe de tijdritten in het klassement opgenomen worden. De tijdritten zullen bij de andere wedstrijden opgeteld worden en van de 6 wedstrijden zullen de beste 5 resultaten meetellen voor het klassement. Wanneer er in geval van regen een wedstrijd uitvalt, dan zal er een wedstrijd minder meetellen.

Jan Vreugdenhil vraagt wat er wordt gedaan met de wedstrijdnummers. Ieder lid krijgt een eigen nummer en hier kunnen dan ook categorieën aan ontleend worden. Iedere categorie krijgt eigen nummers.

Joop van Dijk stelt voor om voor het 2e lustrum een videocamera met monitor aan te schaffen voor de finish bij clubwedstrijden. Het verloop van de wedstrijd is nu soms heel moeilijk te volgen. De commissie zal dit verder onderzoeken. 

Joop van Dijk vraagt de leden wie foto’s heeft van het skeeleren om deze mee te nemen en om daar een boekje of iets anders leuks van te maken.

9. BESCHIKBARE TRAIN(ST)ERS
De trainers voor dit jaar bestaan uit: Herman van der Lugt, Paul Robijn, Dries ter Wal en Johan van Leeuwen. Er wordt voorgesteld dat Gé Wijnands ook een trainingsavond overneemt van Johan van Leeuwen. Er wordt afgesproken dat Johan van Leeuwen de dinsdagavond gaat trainen en Gé Wijnands gaat de donderdagavond trainen.

Er wordt voorgesteld dat de trainingsgroepen gaan rouleren op het parcours. Er wordt afgesproken dat de langzame groep op de dinsdagavond op de kleine ronde traint, omdat dit ook de trainingsavond van de kinderen is. De donderdagavond zal de snelle groep op de kleine ronde trainen.

Er wordt medegedeeld dat de wedstrijden alleen voor leden zijn en dit betekent dat niet-leden niet mee mogen doen.

De jeugdtrainers voor dit jaar zijn: Cees Keyzer en Kees van Schie. De trainingen zullen elke dinsdagavond plaatsvinden.

10. KLEDING
Er zijn vorig jaar pakken besteld en er zijn op dit moment geen nieuwe pakken nodig.

11. MEDEDELINGEN EN RONDVRAAG
Er wordt medegedeeld dat de club verzekerd is wanneer de leden rijden op het parcours. Bij ritten buiten het parcours zal een handtekening gevraagd worden voor het rijden op eigen risico. De club is hier niet voor verzekerd. Bij wedstrijden zal bij het inschrijven ook een handtekening gevraagd worden waarbij de vereniging gevrijwaard wordt van aansprakelijkheid bij ongelukken.

Hans Verspeek vraagt of er op papier kan komen te staan hoe de vereniging verzekerd is. De verzekering van de vereniging keert alleen uit als de eigen verzekering de schade niet dekt. Joop van Dijk zal dit nog nakijken.

Jaap van Buuren vraagt hoe het zit met het leden aantal. De vereniging heeft genoeg leden. Er wordt niet aan ledenwerving gedaan en de website van de club is er alleen om de leden te informeren en niet om leden te werven.

Ge Wijnands deelt mee dat de Naaldwijkse skeelerdag dit jaar gehouden zal worden op 8 september. Hij verzoekt tevens of het financiële overzicht het volgende jaar voor de leden op papier uitgewerkt kan worden.

Johan van Leeuwen vraagt of de baanbeveiliging verbeterd kan worden, want er komen nog steeds honden en paarden op de baan. Er zal een opklapbord komen met tekst erop die door de leden mee naar de baan genomen kan worden.

Kees van Schie deelt mee dat de vervanger van Joop van Dijk wel gebonden moet zijn aan Maasland en de schaatsafdeling van M.IJ.V.

Cok Vette deelt mede dat senioren boven de 65 ook bij senioren 2 horen. Dit staat niet goed vermeld in de notulen.

Jan Vreugdenhil stelt voor om voor het 2e lustrum een uitstapje te maken naar een skeelerfabriek met na afloop een hapje en een drankje. De skeelercommissie zal dit niet organiseren, dus er zal een feestcommissie moeten komen.

Hans Verspeek vraagt of de acceptgiro’s eerder verstuurd kunnen worden, zodat hij het als  bewijs kan gebruiken om korting te krijgen bij skeelerwinkels. Deze korting geldt alleen voor leden van de M.IJ.V. schaatsafdeling.

12. SLUITING
Joop van Dijk sluit de vergadering en dankt iedereen voor zijn aanwezigheid.
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