NOTULEN JAARVERGADERING
SKEELERGROEP M.I.J.V.
DONDERDAG 8 APRIL 2004

1. OPENING
Engel van Zanten 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 13e seizoen van de skeelerafdeling van M.IJ.V. Engel verteld dat er brand heeft gewoed in de Uithof. De ijshockeyhal, jurykamer en kleedkamers zijn hierdoor verwoest. Waarschijnlijk zal er volgend seizoen wel weer geschaatst kunnen worden.

2. MEDEDELINGEN
Engel deelt mede dat Brenda Pauw verhinderd is en haar ingezonden stuk wordt doorgeschoven naar de rondvraag. Tevens wordt er medegedeeld dat Cees Keijzer de nieuwe contactpersoon wordt naar het hoofdbestuur toe en voor de Lickebaard. Verder wordt er medegedeeld dat Thijs en Emma Hunnink, Kris vd Beukel, Pierre Ozinga, Folkert Foekema, Jordi Buter, Diane Geldof, Frank Bacco en Hester Dekker hebben opgezegd. Hans Haarsma en Nico Mateovits zijn niet-rijdend lid geworden en Marco Mensing en Peter en Joost Wapenaar zijn lid geworden.

3. NOTULEN VAN DE VORIGE VERGADERING
Maarten Berrevoets deelt mede dat Nel v/d Ham en hij vorig jaar alsnog de kascontrole hebben uitgevoerd en deze akkoord hebben bevonden. Verder zijn er geen opmerkingen over de notulen.

4. JAARVERSLAG OVER HET SEIZOEN 2003
Het jaarverslag van het 12e skeeler seizoen wordt door Engel van Zanten doorgenomen.
De skeelerafdeling van M.IJ.V. telt in 2003 ongeveer 120 leden. De trainers in 2003 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 is gedaan door Maarten Berrevoets en Cor Smit en hebben deze akkoord bevonden.

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

7. SAMENSTELLING VAN DE SKEELERCOMMISSIE
Het is nog niet duidelijk of Herman van der Lugt bij de skeelercommissie blijft. Er is bekend dat hij dit seizoen wat vaker afwezig zal zijn. Er zal hem gevraagd worden of hij bij de skeelercommissie blijft. Verder blijft de commissie hetzelfde en dit houdt in dat deze verder zal bestaan uit uit: Cees Keyzer, Johan van Leeuwen, Engel van Zanten, Hilde Baasten en Marieke van Zanten.

8. SAMENSTELLING VAN DE WESDTRIJDCOMMISSIE
De toercommissie bestaat dit jaar weer uit: Piet Bijl, Theo ten Have en Cees Keyzer. Bij de wedstrijdcommissie treedt Toon Kerklaan af. In dringende gevallen is hij wel beschikbaar. Er zal aan Kees Rasems gevraagd worden of hij beschikbaar is. De wedstrijdcommissie bestaat dit jaar uit: Paul Vermeulen, Herman van der Lugt, Engel van Zanten, Leo v/d Berg en Marieke van Zanten.

9. WEDSTRIJDEN, TOERTOCHTEN EN ANDERE ACTIVITEITEN
De clubwedstrijden zullen gereden worden op: 11 of 13 mei, 22 of 24 juni, 17 of 19 augustus en 7 of 9 september. De tijdritten zullen gereden worden op: 1 of 3 juni en 14 of 16  september. De toertocht zal gereden worden op: 6 of 8 juli. De barbecue zal gehouden worden op: 24 september.

10. BESCHIKBARE TRAINERS
Herman van der Lugt zal dit jaar minder aanwezig zijn en daarom is voor hem vervanging gezocht. Tinka ten Klooster en Suzette van der Ham zullen hem bij afwezigheid vervangen. Ge Wijnands is dit jaar niet meer beschikbaar als trainer. Hij wordt vervangen door Bas Mutsaers. De trainers voor de senioren voor dit jaar bestaan uit: Herman van der Lugt, Tinka ten Klooster, Suzette van der Ham, Johan van Leeuwen, Bas Mutsaers. Voor de jeugd zijn de volgende trainers beschikbaar: Cees Keijzer en Joop Verschoor.

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.

De jeugd mag op donderavond met de recreanten meetrainen mits ze goed genoeg zijn. Dit moet eerst besproken worden met de jeugdtrainer.

Bij deelname aan trainingen of overige activiteiten is het dragen van een helm verplicht. Leden zonder helm worden weggestuurd.

De trainingen starten om 19.30 uur. Om deze tijd mag de baan ook pas betreden worden. Tot die tijd zijn er wielrenners op de baan. Wordt de baan toch eerder betreden, dan graag rechts rijden en de wielremmers niet hinderen.

11. VASTSTELLEN CONTRIBUTIE
De contributie voor dit seizoen blijft hetzelfde als vorig jaar. Er is nu wel een aparte contributie vastgesteld voor niet-rijdende leden. De contributie is dus als volgt:

Senioren/Veteranen met een schaatsabonnement bij M.IJ.V. afgelopen seizoen: € 31
Senioren/veteranen						            : € 37
Jeugd t/m 15 jaar (pijldatum 1 januari 2004)*			            : € 18
Niet rijdende leden						            : € 10

* Ben je voor 1 januari 2004 nog 15 jaar, dan ben je dit hele seizoen jeugdlid.

Er wordt verzocht de contributie zo snel mogelijk over te maken. Het scheelt Hilde een hoop werk als iedereen op tijd betaald.

12. RONDVRAAG

Engel deelt namens Brenda Pauw mee dat loslopende honden op het parcours tijdens trainingen heel gevaarlijk zijn. Ze wil een paar kranten benaderen en hier een stukje in schrijven om hondenbezitters duidelijk te maken hoe gevaarlijk het is dat zij hun hond los laten lopen op ons parcours. Er zal een stuk opgesteld worden en bekeken worden welke kranten hiervoor benaderd moeten worden.

Dries ter Wal vraagt of de veteranen met de tijdrit vooraan mogen starten. Dit is in principe mogelijk dus we gaan het proberen.

Marieke van Zanten vraagt of iedereen die dit nog niet gedaan heeft de presentielijst wil tekenen. Verder deelt ze mede dat de website aangepast moet worden. Joop staat daar nog steeds als contact persoon en daardoor komen sommige dingen niet bij de skeelercommissie terecht. Marieke heeft hier al een e-mail over naar Bionda gestuurd, maar heeft daar nog niets van gehoord.

13. SLUITING
Engel van Zanten sluit de vergadering. Hij dankt iedereen voor hun aanwezigheid en wenst iedereen een fijn skeelerseizoen.
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