NOTULEN JAARVERGADERING
SKEELERGROEP M.I.J.V.
DONDERDAG 11 APRIL 2002


1. OPENING
Joop van Dijk 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 11e seizoen van de skeelerafdeling van M.IJ.V.

2. MEDEDELINGEN
De voorzitter deelt mee dat Hans Haarsma heeft opgezegd als lid en dat er een brief van Delfland is gekomen.

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

4. JAARVERSLAG VAN HET SEIZOEN 2001
Het jaarverslag van het 10e skeeler seizoen wordt door Joop van Dijk doorgenomen.
De skeelerafdeling van M.IJ.V. telt in 2001 ongeveer 120 leden. De trainers in 2001 waren Herman van der Lugt, Johan van Leeuwen, Dries ter Wal, Ge Wijnands, Kees van Schie 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.

5. VERSLAG VAN DE KASCOMMISSIE
Maarten Berrevoets heeft de kascontrole verricht. Hij maakt complimenten aan Joop van Dijk voor het financiële jaarverslag.

6. BENOEMING VAN DE NIEUWE KASCOMMISSIE
Tot de kascommissie worden Nel van der Ham en Maarten Berrevoets benoemd. Als reserve wordt Cor Smit benoemd.

7. SAMENSTELLING/WIJZIGING VAN DE SKEELERCOMMISSIE
Joop van Dijk deelt opnieuw mee dat hij als commissielid wil stoppen. Marieke van Zanten heeft het secretariaat al van Joop overgenomen. Joop verzoekt leden zich beschikbaar te stellen voor de functie van penningmeester. Er wordt niet op gereageerd en Joop zal onder de leden navraag doen wie zich beschikbaar wil stellen voor deze functie. Joop zal dan nog dit seizoen samen met de nieuwe penningmeester meedraaien en vanaf volgend seizoen stopt hij ermee. Paul Robijn stopt als commissielid. Johan van Leeuwen treedt toe als commissielid. De skeelercommissie bestaat nu uit: Joop van Dijk (laatste jaar), Herman van der Lugt, Cees Keyzer, Johan van Leeuwen, Engel van Zanten en Marieke van Zanten.

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

Voor toertochten met de trainingsgroep is geen vergunning van de gemeente nodig. Hier is tijdens de tweede toertocht vorig jaar door de politie om gevraagd. De vergunning is niet nodig, omdat het om een buitentraining gaat en niet om een evenement. Alle trainingen binnen en buiten het parcours geschieden op eigen risico. Toertochten met de trainingsgroep zullen dan ook worden aangegeven als training buiten het parcours om aan te geven dat het niet om een evenement gaat om problemen met vergunningen te voorkomen.

9. WEDSTRIJDEN, TOERTOCHTEN EN ANDERE ACTIVITEITEN
De clubwedstrijden zullen gereden worden op: 14 of 16 mei, 11 of 13 juni, 9 of 11 juli en 10 of 12 september. De tijdritten zullen gereden worden op 28 of 30 mei en 17 september. Als de tijdrit op 17 september vanwege het weer niet door gaat, dan is er geen vervangende datum. Het wedstrijdsecretariaat heeft anders niet genoeg tijd om de uitslagen van de wedstrijden te verwerken voor de prijsuitreiking. De toertocht zal gereden worden op 25 of 27 juni. De barbecue zal gehouden worden op: 20 september.

Om problemen met de tijdritten te voorkomen zal er gekeken worden hoe de inschrijving bij wedstrijden dit seizoen zal verlopen. Vorig jaar verliep dit soms chaotisch. Er zal geprobeerd worden om bij de wedstrijden en de tijdritten van te voren in te schrijven om alles soepeler te laten verlopen. Er zal geprobeerd worden om van te voren een inschrijflijst op het bord op te hangen om zo vooraf te kunnen inschrijven. Inschrijven kan dan ook nog wel voor de wedstrijd, maar dan tot een half uur van te voren, zodat de wedstrijdcommissie voldoende tijd heeft om de startlijsten in orde te maken.

10. BESCHIKBARE TRAIN(ST)ERS
De trainers voor dit jaar bestaan uit: Herman van der Lugt, Dries ter Wal, Johan van Leeuwen, Ge Wijnands, Kees van Schie en Cees Keijzer.

Herman van der Lugt deelt mede dat hij dit jaar waarschijnlijk wat vaker geen training zal geven. Er zal gevraagd worden aan Folkert Foekema of hij interesse heeft om af en toe een training over te nemen als Herman of Dries verhinderd zijn.

Op dinsdagavond wordt er op de middelste baan training gegeven aan de jeugd. Deze baan is dan niet beschikbaar voor de andere trainingsgroepen. De verdeling van parcours blijft hetzelfde als vorig jaar. De langzame groep zal op dinsdag op de achterste kleine ronde trainen en de snelle groep zal hier op de donderdag trainen.

11. LEDEN MET CONTRIBUTIEACHTERSTAND
Er wordt afgesproken dat leden met een betalingsachterstand geroyeerd worden. Nieuwe leden mogen een paar keer mee willen trainen om het te proberen. Als het bevalt, wordt ze na een aantal keer verzocht lid te worden.

12. KLEDING
Er zijn geen nieuwe pakken nodig.

13. RONDVRAAG
Herman van der Lugt vraagt of de camera voor de finish voor de wedstrijden dit jaar nog beschikbaar is. Als dit niet het geval is, dan moet er gekeken worden wat de kosten zijn om er zelf een aan te schaffen.

Nico Wolf vraagt of hij ook begeleider kan worden bij de toertocht voor de kinderen. De commissie vindt dit een goed idee. Hij wil ook weten of de notulen naar de leden opgestuurd worden. Dit was in eerste instantie niet de bedoeling, maar later is toch besloten dit wel te doen.

Maarten Berrevoets deelt mee dat er op Koninginnedag in Vlaardingen het open skeeler- en skatekampioenschap gehouden zal worden. Hij deelt verder mee dat de Wednesdaynight skate vorig jaar goed is verlopen en dat het dit jaar weer georganiseerd moet worden.

Paul van Rossum zegt dat er in het clubblad de wedstrijduitslagen maar tot en met nummer 5 vermeld staan. De commissie deelt mee dat de uitslagen wel geheel aangeleverd worden, maar niet geheel geplaatst worden door de redactie. De commissie zal de redactie verzoeken de gehele uitslagen in het clubblad op te nemen.

Cees van Schie deelt mee dat Joop Verschoor ook bondstrainer is, dus als er een tekort aan trainers is, dan kan hij misschien ook benaderd worden.

Theo ten Have stelt voor om bij wedstrijden verschillende rijders aan te wijzen om te assisteren bij de uitslagen om het wedstrijdverloop te analyseren. Dit gebeurt altijd al.

Joop van Dijk zegt dat de veiligheid op het parcours nog niet optimaal is. Ab zal een bord maken om de rijrichting aan te geven voor mensen die ondanks de waarschuwingen toch de baan opkomen en de verkeerde richting op rijden.


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