NOTULEN JAARVERGADERING
SKEELERGROEP M.I.J.V.
DINSDAG 8 APRIL 2003

1. OPENING
Joop van Dijk opent de vergadering en heet alle leden van harte welkom. Het aantal aanwezige leden is 31 en er wordt door alle aanwezigen een presentielijst getekend. De vergadering heeft betrekking op het 12e seizoen van de skeelerafdeling van M.IJ.V.

2. MEDEDELINGEN
Er zijn geen mededelingen.

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

4. JAARVERSLAG VAN HET SEIZOEN 2002
Het jaarverslag van het 11e skeeler seizoen wordt door Joop van Dijk doorgenomen.
De skeelerafdeling van M.IJ.V. telt in 2002 ongeveer 120 leden. De trainers in 2002 waren Herman van der Lugt, Johan van Leeuwen, Dries ter Wal, Ge Wijnands, Kees van Schie en Cees Keijzer. Er zijn 4 clubwedstrijden, 2 tijdritten en een toertocht 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
De kascontrole heeft nog niet plaatsgevonden. Dit zal later deze maand gebeuren. Joop heeft meer tijd nodig om  alles af te krijgen. Nel van der Ham en Maarten Berrevoets zullen de kascontrole uitvoeren.

6. BENOEMING VAN DE NIEUWE KASCOMMISSIE
Tot de kascommissie voor volgend jaar worden Maarten Berrevoets en Cor Smit benoemd. Als reserve wordt Theo ten Have benoemd.

7. SAMENSTELLING/WIJZIGING VAN DE SKEELERCOMMISSIE
Joop van Dijk treed af als commissielid. Hilde neemt de taak van penningmeester van hem over. Marieke van Zanten heeft het secretariaat al van Joop overgenomen. Joop zal de taak van penningmeester deze maand nog aan Hilde overdragen zodra hij alle financiele zaken op orde heeft. De skeelercommissie bestaat nu uit: Herman van der Lugt, Cees Keyzer, Johan van Leeuwen, Engel van Zanten, Hilde Baasten en Marieke van Zanten.

8. SAMENSTELLING/WIJZIGING VAN DE WESDTRIJDCOMMISSIE
De toercommissie bestaat dit jaar uit: Piet Bijl, Theo ten Have en Cees Keyzer. Bij de wedstrijdcommissie treedt Joop van Dijk af en Marieke heeft vorig jaar al het wedstrijdsecretariaat van Joop overgenomen. De wedstrijdcommissie bestaat dit jaar uit: Paul Vermeulen, Herman van der Lugt, Toon Kerklaan, Engel van Zanten, Leo v/d Berg en Marieke van Zanten. 

9. WEDSTRIJDEN, TOERTOCHTEN EN ANDERE ACTIVITEITEN
De clubwedstrijden zullen gereden worden op: 13 of 15 mei, 24 of 26 juni, 19 of 21 augustus en 9 of 11 september. De tijdritten zullen gereden worden op: 3 of 5 juni en 16 september. De toertocht zal gereden worden op: 8 of 10 juli. De barbecue zal gehouden worden op: 19 september.

De tijdrit van 16 september zal gereden worden op de voorste kleine ronde, zodat de leden kunnen trainen op de achterste kleine ronde.

10. BESCHIKBARE TRAIN(ST)ERS
De trainers voor de senioren voor dit jaar bestaan uit: Herman van der Lugt, Dries ter Wal, Johan van Leeuwen, Ge Wijnands, en Folkert Foekema. Voor de jeugd zijn de volgende trainers beschikbaar: Cees Keijzer, Kees van Schie en Joop Verschoor.

Herman zal ook dit jaar wel eens een trainingsavond afwezig zijn en de training zal dan door de andere trainers worden  overgenomen.

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 het 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. VASTSTELLEN CONTRIBUTIE / LEDEN MET CONTRIBUTIEACHTERSTAND
Er is een lid met contributieachterstand. Joop zal hem hierop aanspreken. De contributie voor dit seizoen blijft hetzelfde als vorig jaar.


12. KLEDING
Er zijn geen nieuwe pakken nodig.

13. WEDSTRIJDREGLEMENT
Johan van Leeuwen heeft een nieuw wedstrijdreglement opgezet en neemt dit door. Het aantal wedstrijdcategorieën wordt uitgebreid. Er komt een aparte categorie voor dames veteranen en de leeftijd voor de heren veteranen 2 wordt nu vanaf 60+. De categorieën komen er als volgt uit te zien: Jeugd 1: Jeugd t/m 12 jaar, Jeugd 2: Jeugd van 13 t/m 15 jaar, Heren senioren: heren van 16 t/m 49 jaar, Heren veteranen 1: heren van 50 t/m 59 jaar, Heren veteranen 2: heren van 60+, Dames senioren: dames van 16 t/m 39 jaar, Dames veteranen: dames van 40+. 

De dames en heren senioren vormen een open categorie. De dames en heren veteranen 1 + 2 en jeugd 2 vormen een gesloten categorie. De open categorie is vrij voor ieder die op basis van leeftijd anders is ingedeeld. Kies je als veteraan voor de open categorie, dan is dit voor het gehele seizoen en vervalt de aanspraak op evt. eindprijzen in je eigen leeftijdsklassement . De gesloten categorie rijdt 20 minuten en een ronde en de open categorie rijdt 30 minuten en drie ronden.

De startprocedure van jeugd 1 blijft gehandhaafd. (twee kleine ronden) De open categorie start een minuut eerder dan de gesloten categorie.

Voor de prijzen wordt uitgegaan van een prijs per vier deelnemers per categorie met een maximum van acht en een minimum van drie. Het maximale aantal prijzen per categorie is dus afhankelijk van het aantal deelnemers en zal gaande het seizoen bekend gemaakt worden.

Voor de puntentelling wordt de volgende telling aangehouden: Plaats 1: 13 punten, Plaats 2: 10 punten, Plaats 3: 8 punten, Plaats 4: 7 punten enz. 6-5-4-3-2-1. Het minste resultaat van de wedstrijden valt af. Bij gelijke stand in het eindklassement geeft het onderlinge verschil van de laatste wedstrijd de doorslag.

Of een wedstrijd door gaat, wordt beslist door de wedstrijdcommissie.

Alle aanwezige leden gaan akkoord met dit voorstel. Het nieuwe wedstrijdreglement zal dit jaar aangehouden worden. Voor de jeugd 2 zal nog gekeken worden hoeveel ronden ze moeten rijden, omdat 20 minuten voor sommigen te lang is.

De video en de monitor zijn ook dit jaar weer beschikbaar.

Er komen nieuwe beennummers. Die worden in twee kleuren uitgevoerd om de open en gesloten categorie uit elkaar te houden. Er wordt een borg gevraagd van €  5,00. Voorafgaand aan de wedstrijden zal er een aantal keren een voorinschrijving worden gehouden om alles soepel te laten verlopen.

14. RONDVRAAG

Ge deelt mee dat op 7 juni a.s het Nederlands kampioenschap skeeleren in Naaldwijk wordt georganiseerd. Wie zich als medewerker of sponsor op wil geven, kan zich melden bij Ge. De kampioenschappen starten om 10.00 uur met de start van de A-rijders om half 5.

Cees van Schie vraagt voor Nico de Graaf of de parcoursverdeling i.v.m. weekendwedstrijden veranderd kan worden. Dit kan niet, omdat de kinderen op dinsdag trainen en dat gaat niet in combinatie met de snelle groep.

Nico Wolf vraagt of niet-leden mee mogen rijden met de wedstrijden. Dit mag niet, maar als ze lid worden wel.

Er blijft een probleem ontstaan met de bardienst. Op dinsdag komt Piem Bijl en voor de donderdagen moeten de leden het met elkaar oplossen.

Engel van Zanten bedankt Joop van Dijk voor zijn jarenlange inzet voor de vereniging. Samen met Herman heeft hij de skeelergroep opgezet en jarenlang de skeelergroep draaiende gehouden. Joop ontvangt als dank een bos bloemen en bioscoopbonnen.

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