NOTULEN LEDENVERGADERING
SKEELERGROEP M.I.J.V.
DINSDAG 12 APRIL 2005

1. OPENING
Engel van Zanten opent de vergadering en heet alle leden van harte welkom. Het aantal aanwezige leden is 29 en er wordt door alle aanwezigen een presentielijst getekend. De vergadering heeft betrekking op het 14e seizoen van de skeelerafdeling van M.IJ.V. Engel wenst alle leden een geslaagd skeelerjaar toe.

2. MEDEDELINGEN
Engel deelt mede dat Krijn Vuyk en Kees van Schie zich hebben afgemeld voor de vergadering. Leo van den Berg komt iets later. Tevens deelt hij mede dat hij nog in het bezit is van twee prijzen van het vorige seizoen. Deze zijn bestemd voor Niels v/d Burg en Mirte Tas. Er wordt verzocht aan deze mensen om even contact op te nemen, zodat ze alsnog de prijs in ontvangst kunnen nemen.

3. NOTULEN LEDENVERGADERING 2004
Engel deelt mede dat de notulen vorig jaar naar de leden toegestuurd zijn. Er zijn verder geen vragen en de notulen worden onder dankzegging ondertekend.

4. JAARVERSLAG CEES/MARIEKE
Het jaarverslag heeft Cees Keyser niet bij zich. Hij heeft het verslag gedaan op de ledenvergadering van het hoofdbestuur en het heeft ook in het clubblad gestaan. Marieke van Zanten deelt mede dat het aantal leden weer ongeveer 125 is. De volgende leden hebben opgezegd: Mirte Tas, Ted Vijverberg, Denise Valat, Hans Caldenhoven, Henk Zwinkels, Mike v/d Meer, Sytze v/d Meulen en Ron Boekestijn. De volgende leden zijn niet-rijdend lid geworden: Jan Verbeek, Jurien van Stralen en Jos Rottier. De volgende leden zijn lid geworden: Berco Breugem, Christel den Dunnen, Linda Hagendijk, Paula Wapenaar, Jelle Struijk, Rien Slingerland en Arie Verschoor.
  
5. FINANCIEEL VERSLAG PENNINGMEESTER
Hilde Baasten is verhinderd, omdat ze ziek is en daarom leest Johan van Leeuwen het financiële verslag voor. Het resultaat van afgelopen jaar is positief en de saldo’s op de bank en giro zijn ook positief. Het resultaat van de ijsmarathon bedraagt ongeveer 350 euro en zal worden overgemaakt op giro 555 t.n.v. de slachtoffers van de ramp in Azië. Inzage in de administratie is altijd mogelijk voor leden die interesse hebben. Engel bedankt Johan  en Hilde.

6. VERSLAG KASCOMMISSIE
Piet Bijl en Theo ten Have hebben de kascontrole uitgevoerd en hebben deze in orde bevonden.

7. BENOEMING NIEUWE KASCOMMISSIE
De kascommissie voor volgend jaar zal bestaan uit Theo ten Have en Piet Bijl. De nieuwe reserve is Nico Wolf.

8. CONTRIBUTIE 2005/2006
De contributie voor dit seizoen blijft hetzelfde als vorig jaar. 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 2005)*			            : € 18
Niet rijdende leden						            : € 10

* Ben je voor 1 januari 2005 nog 15 jaar, dan ben je dit hele seizoen jeugdlid.

9. SAMENSTELLING SKEELERCOMMISSIE
De skeelercommissie blijft hetzelfde als vorig jaar en zal bestaan uit: Cees Keyser, Johan van Leeuwen, Engel van Zanten, Hilde Baasten, Herman van der Lugt en Marieke van Zanten.

10. SAMENSTELLING WEDSTRIJDCOMMISSIE
De wedstrijdcommissie blijft hetzelfde als vorig jaar en zal bestaan uit: Paul Vermeulen, Herman van der Lugt, Engel van Zanten, Leo v/d Berg en Marieke van Zanten.

11. SAMENSTELLING TOERCOMMISSIE
De toercommissie blijft hetzelfde als vorig jaar en zal bestaan uit: Piet Bijl, Theo ten Have en Cees Keyser.

De toercommissie vindt het te gevaarlijk worden om met een grote groep de openbare weg op te gaan en zegt hier ook een vergunning voor nodig te hebben. Ze stellen daarom voor om de toertocht op het parcours te rijden. Niet iedereen is het daar mee eens en daarom zal de commissie kijken of er een kortere en veiligere route te vinden is. Suzette van der Ham zal kijken hoe het zit met de vergunning. Jan Vreugdenhil stelt voor om de toertocht op het parcours van de Wollebrand te houden. De toercommissie zal hier ook naar kijken.


12. WEDSTRIJDPROGRAMMA/TOERTOCHT ECT.
De clubwedstrijden zullen gereden worden op: 10 of 12 mei, 21 of 23 juni, 16 of 18 augustus en 6 of 8 september. De tijdritten zullen gereden worden op: 31 mei of 2 juni en 13 september. De training op of buiten het parcours (toertocht) zal gereden worden op: 28 of 30 juni. De barbecue zal gehouden worden op: 16 september. Op 23 augustus zal er een marathon training gehouden worden.

Nico de Graaf heeft de marathon training voorgesteld. De marathon zal bestaan uit het rijden van 21 ronden. Iedereen houdt zelf het aantal ronden bij dat hij rijdt. Nico de Graaf zal zorgen voor de klok die nodig is. Het is een gewone training en geen wedstrijd. Het is een gezamenlijke activiteit van de wedstrijd- en toercommissie.

13. TRAININGEN EN TRAINERS
Bas Mutsaers en Tinka ten Klooster zijn dit jaar niet beschikbaar als trainer. De trainers voor de senioren zullen bestaan uit: Ge Wijnands,  Johan van Leeuwen en Suzette van der Ham. Suzette zal op dinsdag training geven en voor de donderdag zal ze een schema opgeven, zodat de groep hier zelf mee trainen kan. De trainers voor de jeugd bestaan dit jaar uit: Cees Keyser en Joop Verschoor.

Er is een verzoek naar de leden toe om ook eens een keer de training van de jeugd over te nemen, zodat Cees zelf ook een keer kan trainen. Kees van Schie kan het eventueel een keer overnemen en Nico Wolf stelt zich ook beschikbaar.

14. RONDVRAAG
Ge Wijnands verteld dat Ooms Sport een skeelercompetitie organiseert. Het gaat om 5 wedstrijden waarvan er een op ons parcours wordt gereden. Daarvoor heeft Trekhaak zich al als sponsor beschikbaar gesteld. Ook zal M.IJ.V. zal een deel van de kosten voor zijn rekening nemen. Overige sponsors zijn nog welkom. Ge roept alle leden op om met de wedstrijd mee te doen. Er kan dan een daglicentie gekocht worden. Ook kan er een transponder gehuurd of gekocht worden. Meer informatie is te vinden op www.ijsclub-eendracht.nl.

Brenda Versteeg stelt voor om een double push clinic te organiseren. Johan van Leeuwen geeft aan dat dit op de Uithof ook is georganiseerd en dat het daar geen succes was. De commissie vindt het goed als iemand bereid wordt gevonden om een keer langs te komen en een demonstratie te geven. Dit kan dan in overleg met de trainer.

Ge Wijnands leest een brief voor van de SBN. Daarin staat vermeld dat iedereen die lid is van SBN aangesloten moet zijn bij een vereniging. De SBN wil in de toekomst de licenties via de verenigingen gaan verstrekken. Leden kunnen dan alleen een licentie krijgen via de vereniging. M.IJ.V. zal waarschijnlijk wel lid worden van de SBN om de leden tegemoet te komen. De commissie zal dit verder onderzoeken.

Ge Wijnands meldt verder dat Ooms Sport de gelegenheid geeft om materiaal te testen. Ge stelt voor dat er iemand van Ooms naar de baan komt tijdens een training en dat er zo materiaal getest kan worden. De commissie vindt het goed als het in overleg met de trainer gebeurd. Ge zoekt het uit en zet de datum op de site.

Jan Vreugdenhil vraagt of de EHBO koffer in orde is. Volgens de commissie is deze in orde. Jan vraagt tevens of er tijdens de wedstrijden iemand in de bocht kan staan voor de veiligheid. Er zijn een hoop bomen weg gehaald, zodat er nu goed overzicht is en het is nu waarschijnlijk niet meer nodig dat er iemand in de bocht gaat staan. Er zal bekeken worden of dit nog nodig is. Verder vraagt Jan zich af hoe het moet in geval van een ongeluk op de baan. Er blijken veel leden te zijn met een EHBO diploma, maar in geval van een ongeval zal er toch vaak een arts bij moeten komen. Het is dan belangrijk dat er juiste instructies gegeven worden zoals het bellen van een ambulance. Er wordt afgesproken dat de trainers een mobiele telefoon meenemen naar de baan, zodat er gebeld kan worden als er iets gebeurd.

Johan van Leeuwen wil het nieuwe wedstrijd systeem evalueren. De leeftijdscategorieën zijn veranderd en hij is geïnteresseerd of iedereen hier tevreden over is. Hij stelt voor de leeftijd in de senioren categorie met vijf jaar te verlagen. Er wordt afgesproken om hier dit seizoen nog even naar te kijken en dan een besluit te nemen.

Marieke verzoekt iedereen die dat nog niet gedaan heeft de presentielijst te tekenen.

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