NOTULEN LEDENVERGADERING
SKEELERGROEP M.I.J.V.
DINSDAG 10 APRIL 2007


1. OPENING
De voorzitter Joep Manschot opent de vergadering en heet alle leden van harte welkom. De heer Kalkman van het hoofdbestuur van M.IJ.V. is verhinderd. Tevens heeft Krijn Vuyk zich afgemeld voor de vergadering. Het aantal aanwezige leden is 28 en er wordt door alle aanwezigen een presentielijst getekend. De vergadering heeft betrekking op het 16e seizoen van de skeelerafdeling van M.IJ.V.

2. MEDEDELINGEN
Joep deelt mee dat Piem stopt met de bardienst. Ze wordt bedankt voor al haar werk en haar gezelligheid en ontvangt als dank een bos bloemen. De bardienst zal op dinsdag worden overgenomen door Romke de Haan en Cees Keyzer. Op donderdag zal Johan van Leeuwen de bardienst blijven doen.

Joep bedankt alle vrijwilligers voor het afgelopen seizoen en hoopt weer op hun medewerking voor het komende seizoen. 

Met Koninginnedag wordt er door het hoofdbestuur van M.IJ.V. een kop van jut georganiseerd in Maasland en hiervoor worden vrijwilligers gevraagd. Zij kunnen zich melden bij Joep. 

Suzette van der Helden stopt met training geven. Ze is niet aanwezig, maar wordt bedankt voor al haar werk. Haar opvolging wordt besproken in punt 11. 

Op 2 mei as. wordt er in Maasland een skatetocht gehouden. Er is daar ook de mogelijkheid om M.IJ.V. te vertegenwoordigen met een kraampje. Leden die interesse hebben om hier te gaan staan, kunnen zich melden bij Joep. 

Joep neemt de doelen voor 2007 door en deze zijn: veel skeeleren, zonder ongelukken, een gezonde boekhouding voor de vereniging en de positie van de skeelergroep binnen M.IJ.V. verhelderen. Dit door met name de website wat overzichtelijker te maken.

3. NOTULEN LEDENVERGADERING 2006
Er zijn geen vragen over de notulen en worden ze onder dankzegging goedgekeurd.

4. JAARVERSLAG SECRETARIS
Marieke deelt mee dat er op het moment 110 leden zijn. De volgende leden zijn dit seizoen lid geworden: Hans Caldenhoven, Leo Buing en Ronald Brasser en zijn vriendin. Leden die hebben opgezegd zijn: Govert Janson, Hugo Hollaar, Johan Scholten, Jurrien van Stralen en Piet Boekestein. De volgende leden zijn overgegaan naar niet-rijdend: Krijn Vuyk. 

Verder laat Marieke een presentielijst langs gaan. Ze verzoekt de leden deze te tekenen.

5. JAARVERSLAG PENNINGMEESTER
Hilde neemt het jaarverslag door. Er is beter gedraaid dan vorig jaar. Er wordt door Leo Buing voorgesteld om subsidie aan te vragen voor de club. Dit is al eens gedaan, maar dit werd toen afgewezen.

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

7. BENOEMING NIEUWE KASCOMMISSIE
De kascommissie voor volgend jaar zal bestaan uit Nico Wolf en Fred Bezemer. De nieuwe reserve is Dries ter Wal.

8. CONTRIBUTIE 2006
Er wordt een voorstel gedaan tot verhoging van de contributie. De afgelopen jaren was er een negatief resultaat. Dit jaar was het resultaat wel positief. De afdracht van de contributie aan het hoofdbestuur maakt noodzakelijk om de contributie te verhogen. De contributie is al jaren niet verhoogd. Om een gezonde boekhouding te houden voor de komende jaren is het noodzakelijk de contributie te verhogen. Joep heeft een financiele begroting gemaakt en daaruit blijkt dat de contributie verhoogd moet worden. De begroting geeft ook aan dat de contributie de komende twee jaar verhoogd zal moeten worden. Volgend jaar zal aan de hand van het financiele overzicht bekeken worden of er opnieuw een voorstel tot contributieverhoging gedaan moet worden. 

Het was al die jaren niet nodig om de contributie te verhogen, omdat het hoofdbestuur het bedrag van de afdracht aan het hoofdbestuur aan ons terug schonk als zijnde subsidie. Nu dit wel afgedragen gaat moeten worden, zal de contributie omhoog moeten.

Er wordt voorgesteld de contributie als volgt te verhogen:

Senioren/Veteranen met een schaatsabonnement bij M.IJ.V. afgelopen seizoen		€ 36,50
Senioren/veteranen									€ 42,50
Jeugd t/m 15 jaar (pijldatum 1 januari 2007)*						€ 20,50
Niet rijdende leden									€ 10,00
* Ben je voor 1 januari 2007 nog 15 jaar, dan ben je dit hele seizoen jeugdlid.

Engel van Zanten vraagt wat tegenover de afdracht aan het hoofdbestuur staat. Er zijn nog geen concrete toezeggingen gedaan, maar Joep verwacht dat er wel iets toegezegd zal worden aangezien dit in vorige jaren ook is gebeurd. Een manier om de contributie verhoging te beperken is om de barbecue meer kosten dekkend te maken. Hierover wordt ook al nagedacht. Er zal goed worden overlegd met het hoofdbestuur en er zullen goede afspraken gemaakt worden. Er wordt gezegd dat de contributie verhoging eerder aangekondigd had moeten worden. Dit zal in het vervolg ook gedaan worden. Er komt een vraag waar de leden van M.IJ.V. allemaal gebruik van mogen maken. Dit staat nergens vermeld. Er zal meer duidelijkheid over komen en dit zal vermeld worden op de site. In ieder geval mogen de leden gebruik maken van de landijsbaan als er ijs ligt. Brenda Pauw heeft een opmerking over de site. Ze vond het gastenboek erg leuk. Die is nu van de site gehaald en er is een forum voor terug gekomen en deze is moeilijk te gebruiken. Ze wil graag het gastenboek terug. Joep zal het meenemen als de site bekeken wordt. De verhoging van de contributie wordt unaniem goedgekeurd.

9. TOER/WEDSTRIJDCOMMISSIE
Dit punt was in de agenda opgenomen, maar de toercommissie is vorig jaar komen te vervallen en de wedstrijdcommissie is vervangen door de wedstrijdjury.

10. BENOEMING WEDSTRIJDJURY
Joep deelt mee dat alle juryleden dit jaar weer bereid zijn hun medewerking te verlenen. De wedstrijdjury bestaat uit: Engel van Zanten, Leo v/d Berg, Marieke van Zanten, Ge Wijnands, Johan van Leeuwen, Paul Vermeulen en  Kees Rasems. De bezetting van de jury is vrij krap. Er wordt een oproep gedaan aan de leden als zij geblesseerd zijn om te komen helpen het jureren. Er zal aan Krijn Vuyk gevraagd worden of hij hier interesse in heeft.

11. TRAININGEN/TRAINERS/WEDSTRIJDEN
Ge Wijnands en Johan van Leeuwen zullen op dinsdag en donderdag de snelle groep trainen. In de langzame groep van Suzette werd best snel gereden. Er wordt nu weer een langzame toergroep ingesteld onder leiding van Piet Bijl en Dries ter Wal. Piet zal op dinsdag training geven en Dries op donderdag. De snellere rijders uit de langzame groep kunnen bij Johan en Ge gaan rijden. Cees Keyzer en Nico Wolf zullen de jeugd training geven. 

De clubwedstrijden zullen gereden worden op: 8 of 10 mei, 26 of 28 juni, 14 of 16 augustus en  28 of 30 augustus. De tijdritten zullen gereden worden op: 29 mei of 31 mei en 4 of 6 september. De marathon training zal gehouden worden op 21 augustus. De barbecue zal gehouden worden op: 14 september. Het buffet met haring happen zal gehouden worden op 26 juni na de wedstrijd.

Johan van Leeuwen heeft voor de wedstrijden de volgende voorstellen. De Dames Senioren zullen gaan starten in de gesloten categorie. Ze zullen dan 20 minuten en 1 ronde rijden. Ze behouden hun eigen categorie. Dames senioren mogen ook in de open categorie meerijden, maar hebben dan geen eigen klassement. De gesloten categorie zal dan bestaan uit: Dames Senioren, Dames Veteranen, Heren Veteranen en Jeugd 2. De Heren Senioren starten verplicht in de open categorie. Verder is de open categorie vrij voor een ieder, die op basis van leeftijd of geslacht anders is ingedeeld. Voor Heren Senioren die 30 minuten en 3 ronden echt te zwaar vinden, is het mogelijk om dispensatie voor de gesloten categorie aan te vragen. Deze heren doen dan niet mee in het klassement. De aanvraag kan gedaan worden bij Johan van Leeuwen. Er is het voorstel om in iedere categorie de 1e 15 deelnemers die finishen punten te geven. Om in aanmerking te komen voor een prijs in het klassement moet minstens 50% van de wedstrijden verreden zijn. De voorstellen worden unaniem goedgekeurd. 

De verdeling van de leeftijden in de categorieën blijven hetzelfde als vorig jaar. De categorieën zien er dan als volgt uit: 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+.

Verder nog het volgende. Kies je voor deelname in de open categorie, dan is dit voor het hele seizoen.

 De gesloten categorie start als eerst. 30 seconden later start jeugd 1 (onder begeleiding) voor twee grote ronden. De open categorie start na het beëindigen van de wedstrijd van de gesloten categorie. 

Bij een gelijke stand in het eindklassement geeft het onderlinge verschil van de laatste wedstrijd de doorslag. 

Een besluit over het wel of niet door laten gaan van een wedstrijd, is aan de wedstrijdjury. 

Er wordt gevraagd of er voldoende beennummers zijn voor de nieuwe categorie indeling. Er zijn genoeg nummers.

Kees van Schie wil graag dat de Veteranen 2 vanaf 60+ wordt, maar we houden vast aan onze indeling.

Sommige leden willen graag dat ieder lid die de wedstrijd uitrijdt een punt krijgt om zo in het klassement te komen. Er wordt over gestemd en het voorstel wordt niet aangenomen.

Ge Wijnands komt met het verzoek om de Ooms Cup in de toekomst door onze vereniging te laten organiseren. Dit jaar zal Ooms het nog voor zijn rekening nemen. In de toekomst zal M.IJ.V. dit dan moeten gaan doen en hier ook financieel verantwoordelijk voor zijn. Joep stelt voor om hier een commissie voor te vormen. Er zal dit jaar een draaiboek opgesteld worden om te kijken wat het allemaal inhoudt. Dan zal er een besluit genomen worden of we hieraan medewerking verlenen. Er zal samen met de schaatsgroep gekeken worden of er een bijdrage van het hoofdbestuur mogelijk is om deze dag mogelijk te maken. Vrijwilligers kunnen zich melden bij Joep.

Brenda zal het buffet met de haring weer verzorgen.

12. SAMENSTELLING SKEELERCOMMISSIE
De skeelercommissie voor dit jaar bestaat uit: Joep Manschot, Marieke van Zanten, Hilde Baasten, Johan van Leeuwen en Cees Keyzer. 

Er zal volgend jaar een aftreedschema opgesteld worden voor de commissie. Dit om te voorkomen dat de gehele commissie in een keer opstapt. Het is dan voor nieuwe commissieleden duidelijk wat er van hun verwacht wordt en voor welke termijn hun functie is.

13. RONDVRAAG
Engel van Zanten bedankt namens de leden de skeelercommisie voor hun werk het afgelopen jaar en hoopt dat ze dit jaar weer beschikbaar zijn.

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

NOTULIST						VOORZITTER

____________________					___________________

