NOTULEN LEDENVERGADERING
SKEELERGROEP M.I.J.V.
DINSDAG 11 APRIL 2006


1. OPENING
Engel van Zanten opent de vergadering en heet alle leden van harte welkom. In het bijzonder welkom aan de heer Kalkman. De heer Kalkman is afgevaardigde van het hoofdbestuur van MIJV. Om de communicatie te verbeteren tussen de ijsclub en de skeelergroep zal de heer Kalkman jaarlijks de ledenvergadering van de skeelergroep bijwonen en zal Cees Keijzer de ledenvergadering van de ijsclub bijwonen. Het aantal aanwezige leden is 31 en er wordt door alle aanwezigen een presentielijst getekend. De vergadering heeft betrekking op het 15e seizoen van de skeelerafdeling van M.IJ.V. Engel deelt mee dat de Uithof failliet is, maar toch een doorstart gaat maken. Engel wenst iedereen een fijn skeelerseizoen.

2. MEDEDELINGEN
Engel deelt mee dat Nico Wolf zich heeft afgemeld voor de vergadering. Verder deelt hij mee dat de volgende besluiten zijn genomen door de commissie:
- De toertocht vervalt definitief vanwege het te grote risico voor de vereniging.
- De marathon training zal wegens groot succes dit jaar weer gehouden worden.
- Afgelopen winter is er in samenwerking met ijsclub “de Eendracht” zeer succesvol het open Maaslands marathonkampioenschap georganiseerd.
- Smit Assurantiën heeft onze aansprakelijkheidsverzekering onder de loep gehouden. De verzekering is geschikt voor onze vereniging. We zijn als vereniging gedekt voor schade aan derden, maar niet voor schade onder elkaar. Volgens Smit Assurantiën zijn we voldoende verzekerd.

3. NOTULEN LEDENVERGADERING 2005
Engel deelt mee dat de notulen vorig jaar naar de leden toegestuurd zijn. Jan Vreugdenhil vraagt hoe het nu zit met de EHBO koffer. De koffer wordt door Bionda bijgehouden en ook mee naar de baan genomen. De trainers hebben een mobiele telefoon bij zich. Er zijn voldoende EHBO’ers onder de leden die weten wat ze moeten doen. Wanneer er een ambulance moet komen is het belangrijk dat het juiste adres doorgegeven wordt. Het adres van de baan is: Vlaardingsedijk 5, 3143 LN  Maassluis. Het adres moet ook op de EHBO koffer komen te staan. Leo van den Berg wil nog weten hoe de wedstrijden zijn geëvalueerd. Daar wordt later in de vergadering door Johan nog op terug gekomen.

Verder zijn er geen vragen over de notulen en worden ze onder dankzegging goedgekeurd.

4. JAARVERSLAG SECRETARIS
Marieke deelt mee dat er op het moment 121 leden zijn. De volgende leden zijn dit seizoen lid geworden: Bart van Leeuwen en Rien Slingerland. Leden die hebben opgezegd zijn: Jeffrey van Aalst, Meryam Twisk, Cees Noomen, Rik Stoevelaar, Barbara Teuben en Fred Asselman. De volgende leden zijn overgegaan naar niet-rijdend: Jurien van Stralen en Erik v/d Meer.

Verder laat Marieke een presentielijst langs gaan. Ze verzoekt de leden die dit nog niet gedaan hebben, hun emailadres te vermelden i.v.m. het versturen van de post per mail.

5. JAARVERSLAG PENNINGMEESTER
Hilde neemt het jaarverslag door. Het wordt niet uitgedeeld onder de leden, maar is wel ter inzage na de vergadering. Er zijn meer uitgaven, dan inkomsten en dit komt door een aantal extra kosten. Zo zijn er twee rekeningen van de slager betaald, omdat de slager vorig jaar vergeten is een rekening te sturen. Verder is de opbrengst van de ijsmarathon van 2004 overgemaakt voor de slachtoffers van de tsunami. Er is geen reden tot contributie verhoging. Er is voldoende saldo op de rekeningen en de verwachting is dat de kosten niet verder oplopen.

Jan Vreugdenhil wil weten waarom wij kosten maken voor de ijsmarathon en niet de ijsclub. Er wordt uitgelegd dat de skeelergroep de ijsmarathon organiseert.

Joop van Dijk wil weten welke bijdrage we doen aan de skeelerbond. Dit is de bijdrage aan de Ooms Sport skeerlcompetitie.

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 Piet Bijl en Nico Wolf. De nieuwe reserve is Fred Bezemer.

8. CONTRIBUTIE 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 2006)*					:€ 18
Niet rijdende leden								:€ 10

* Ben je voor 1 januari 2006 nog 15 jaar, dan ben je dit hele seizoen jeugdlid.

9. TOER/WEDSTRIJDCOMMISSIE
Omdat de toertocht niet meer zal plaatsvinden, wordt de toercommissie opgeheven. De wedstrijden komen in de portefeuille van Johan van Leeuwen.
 
10. BENOEMING WEDSTRIJDJURY
Er wordt een wedstrijdjury ingesteld. De wedstrijdcommissie komt hierbij te vervallen. De wedstrijdjury bestaat uit: Engel van Zanten, Leo v/d Berg, Marieke van Zanten, Ge Wijnands, Johan van Leeuwen, Paul Vermeulen en  Kees Rasems.



11. TRAININGEN/TRAINERS/WEDSTRIJDEN
Johan van Leeuwen heeft een nieuw voorstel voor de wedstrijden. Het voorstel is om de gesloten categorie (Dames Veteranen, Heren Veteranen 1 en 2 en Jeugd 2) als eerste om 19.30 uur te laten starten. De gesloten categorie rijdt 20 minuten en 1 ronde. Vlak na de start van de gesloten categorie
 ( 30 sec.) start de jeugd 1 voor twee grote ronden. De jeugd 1 kan dan de eigen wedstrijd rijden zonder last te hebben van de gesloten categorie. De open categorie (Dames Senioren en Heren Senioren) start pas als de gesloten categorie klaar is. De open categorie rijdt 30 minuten en 3 ronden. De gesloten en open categorie rijden ieder apart de wedstrijd en hebben geen last meer van elkaar tijdens het rijden.

Johan stelt ook voor om de leeftijdscategorieën aan te passen. Zo worden de leden beter over de categorieën verdeeld. De categorieën worden als volgt verdeeld: Jeugd 1: t/m 12 jaar, Jeugd 2: 13 t/m 15 jaar, Heren Senioren: 16 t/m 44 jaar, Heren Veteranen 1: 45 t/m 54, Heren Veteranen 2: 55+, Dames Senioren: 16 t/m 39, Dames Veteranen: 40+.

Tevens wordt voorgesteld om de winnaar van de wedstrijd 13,1 punt te geven. Zo kan iedereen zien hoeveel wedstrijden er gewonnen zijn.

De voorstellen worden goedgekeurd.

De open categorie is vrij voor een ieder, die op basis van leeftijd anders is ingedeeld. Kies je als veteraan voor de open categorie, dan is dat voor het gehele seizoen en vervalt de aanspraak op e.v.t. eindprijzen in je eigen leeftijdsklassement.

Er worden 4 wedstrijden en 2 tijdritten verreden. Een besluit over het wel of niet door gaan van een wedstrijd, tijdens twijfelachtige weers/parcours omstandigheden, is aan de leden van de wedstrijdjury.

De trainers voor de senioren bestaan uit: Ge Wijnands,  Johan van Leeuwen en Suzette van der Ham. Suzette zal op dinsdag training geven en voor ze donderdag zal ze een schema opgeven, zodat de groep hier zelf mee trainen kan. De trainers voor de jeugd bestaan dit jaar uit: Cees Keyzer en Nico Wolf.

De clubwedstrijden zullen gereden worden op: 9 of 11 mei, 20 of 22 juni, 15 of 17 augustus en 5 of 7 september. De tijdritten zullen gereden worden op: 30 mei of 1 juni en 12 september. De marathon training zal gehouden worden op 22 augustus. De barbecue zal gehouden worden op: 15 september. Het buffet met haring happen zal gehouden worden op 20 juni na de wedstrijd.

Jan Vreugdenhil stelt voor om de gesloten categorie langer dan 20 minuten te laten rijden. De ervaring van de commissie is dat de rijders in de gesloten categorie 20 minuten lang genoeg vinden en blij zijn als ze mogen stoppen. Leden die langer willen rijden zijn vrij om over te stappen naar de open categorie.

12. SAMENSTELLING SKEELERCOMMISSIE
Engel van Zanten treedt af als voorzitter en Herman van der Lugt treedt af als commissielid. Er is geen tegenkandidaat aangemeld als voorzitter, dus Joep Manschot wordt gekozen als voorzitter. Herman is niet aanwezig, maar wordt toch bedankt voor alles wat hij voor de vereniging heeft gedaan. Hij heeft samen met Joop van Dijk, Cees Keyzer en Engel van Zanten de skeelerclub gemaakt tot wat het nu is. Het cadeau wordt bij hem thuis gebracht. Engel wordt ook bedankt voor alles wat hij heeft gedaan en krijgt op ludieke wijze een cadeau namens de commissie en de leden overhandigt. Hierna nodigt Engel Joep uit om het voorzittersschap over te nemen en wenst hem heel veel succes.

Joep Manschot neemt de vergadering over en is vereert dat hij als voorzitter gevraagd is. Hij is vier jaar geleden lid geworden en heeft daar nooit spijt van gehad. Hij bedankt de leden voor het vertrouwen en hoopt het net zo goed te doen als zijn voorganger.

13. RONDVRAAG
Maarten Berrevoets wordt vaak benaderd door mensen die lid willen worden van de skeelergroep en vraagt of er een ledenstop is. Maarten kan deze mensen door verwijzen naar Marieke en er is op dit moment geen ledenstop. De site zal ook een beetje aangepast moeten worden om wat dingen duidelijker te maken.

Kees van Schie vindt het jammer dat er geen Maaslanders meer zitten in de commissie om contact te houden met het hoofdbestuur. Cees Keyzer zal contact houden met het hoofdbestuur. In de toekomst zal er vaker met het hoofdbestuur rond de tafel gezeten worden om het contact te verbeteren.

15. SLUITING
Joep Manschot sluit de vergadering. Hij dankt iedereen voor hun aanwezigheid en wenst iedereen een fijn skeelerseizoen.



NOTULIST						VOORZITTER


____________________					___________________

