NOTULEN LEDENVERGADERING
SKEELERGROEP M.I.J.V.
DINSDAG 15 APRIL 2008


1. OPENING
De voorzitter Joep Manschot opent de vergadering en heet alle leden van harte welkom. Krijn Vuyk, Leo Buijing en Kees van Schie hebben 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 17e seizoen van de skeelerafdeling van M.IJ.V.

2. MEDEDELINGEN
Joep Manschot deelt mee dat Bionda Heeringa is gestopt als beheerder van de website. Als is opvolger is Vincent Riemersma bereid gevonden om het beheer van onze website op zich te nemen. Bionda is vanavond niet aanwezig, maar wordt toch bedankt voor al haar werkzaamheden voor de site. Verder deelt Joep mee dat Lyda de Graaf weer bereid is om op dinsdagavond de bardienst te verzorgen. 

3. NOTULEN LEDENVERGADERING 2007
Sommige leden hebben moeite met de grootte van het lettertype van de notulen. Het verzoek is om volgend jaar een groter lettertype toe te passen. Er zal naar gekeken worden. Engel van Zanten wil weten hoe het nu geregeld is met de afdracht naar het hoofdbestuur. Er is met het hoofdbestuur afgesproken dat er aan het eind van het seizoen gekeken wordt hoeveel leden er zijn en dan wordt de afdracht gedaan. Voor afgelopen jaar wordt dat binnenkort overgemaakt. We ontvangen jaarlijks een subsidie van € 400,00 van het hoofdbestuur. We willen dit geld gebruiken om een wedstrijd van te organiseren. We zullen per seizoen bekijken aan welke wedstrijd wij het geld willen besteden. Er zijn verder geen vragen over de notulen en worden goedgekeurd.

4. JAARVERSLAG SECRETARIS
Marieke van Zanten deelt mee dat er op het moment 109 leden zijn. Er zijn 7 leden weg gegaan en er is er 1 bijgekomen. De leden die hebben opgezegd zijn: Leo Tas, Merel Stoevelaar, Cock de Vette, Linda Brouwer, Gert-Jan Boekestijn, Herold Haring en Bernadette Versteeg. Jan Schults is lid geworden. Verder laat Marieke een presentielijst langs gaan. Ze verzoekt de leden deze te tekenen. Engel van Zanten vraagt of er wordt gekeken als mensen opnieuw lid worden dat ze niet met betalingsachterstand zijn vertrokken. Hilde Baasten verteld dat, sinds zij de betaling van de contributie bijhoudt, dit niet voorgekomen is.

5. JAARVERSLAG PENNINGMEESTER
Hilde Baasten neemt het jaarverslag door. Er is een positief saldo van € 1200,00. Daar gaat de afdracht aan het hoofdbestuur van € 170,00 nog vanaf. Er is een lid die vorig jaar niet betaald heeft en Johan zal hem daar op aanspreken.

De kosten voor de nieuwe website zijn nog niet bekend. De offerte we hebben ontvangen bedraagt € 1800,00. De kosten zullen gedeeld worden met het hoofdbestuur en de schaatsgroep. Er wordt gevraagd of het wel nodig is dat er een nieuwe website komt. De commissie vindt het voor de toekomst noodzakelijk dat er een professionele website komt. Het saldo op de giro is ruim € 8000,00 en het saldo van vorig jaar was € 1200,00. Er is dus voldoende saldo over voor een nieuwe website. De inkomsten en uitgaven zijn in balans.

6. VERSLAG KASCOMMISSIE
Nico Wolf en Fred Bezemer hebben de kascontrole uitgevoerd en hebben deze in orde bevonden. De kascommissie wordt bedankt voor het uitvoeren van de controle.

7. BENOEMING NIEUWE KASCOMMISSIE
De kascommissie voor volgend jaar zal bestaan uit Fred Bezemer en Dries ter Wal. De nieuwe reserve is Nel van der Ham.




8. CONTRIBUTIE 2007
Dit jaar wordt voorgesteld de contributie te verhogen volgens de begroting die vorig jaar is gemaakt. De contributieverhoging zou er als volgt uitzien:

Senioren/Veteranen met een schaatsabonnement bij M.IJ.V. afgelopen seizoen		€ 40,50
Senioren/veteranen										€ 46,50
Jeugd t/m 15 jaar (pijldatum 1 januari 2008)*						€ 22,50
Niet rijdende leden										€ 10,00
* Ben je voor 1 januari 2008 nog 15 jaar, dan ben je dit hele seizoen jeugdlid.

Engel van Zanten is van mening dat de voorgestelde contributieverhoging niet te niet moet worden gedaan doordat de bijdrage aan de Oomscup wedstrijd te hoog gaat worden. Ge Wijnands heeft vorig jaar voorgesteld dat MIJV de organisatie van de Oomscup wedstrijd op zich gaat nemen. Ge denkt dat de kosten voor de gehele wedstrijd € 750,00 bedragen. De skeelercommissie wil per jaar € 400,00 beschikbaar stellen voor 1 wedstrijd. Ge stelt voor dat de commissie er zelf nog extra wedstrijdjes en activiteiten bij organiseert die dag. De commissie wil zich beperken tot onze vaste wedstrijden en geen extra activiteiten op zich nemen. Leden die zelf activiteiten willen organiseren zijn altijd welkom om zich te melden. De commissie kan altijd mensen gebruiken die zich voor de club inzetten.

Vorig jaar is er een voorstel gedaan om de contributie een paar jaar achter elkaar te verhogen om een gezonde financiële boekhouding te houden. Het negatieve saldo, de afdracht naar het hoofdbestuur en het feit dat de contributie al jaren niet verhoogd was, maakte het ook noodzakelijk de contributie te verhogen. Vorig jaar is er besloten de contributie te verhogen. Joep had vorig jaar een begroting gemaakt waaruit bleek dat de contributie drie jaar verhoogd moest worden om financieel gezond te blijven. Na die drie jaar zou de contributie elk jaar verhoogd worden aan de hand van de indexcijfers. Er is enige discussie, want sommige leden vinden het niet nodig de contributie te verhogen als er een saldo op de giro staat van ruim € 8000,00. Joep is zich daar van bewust, maar wil niet interen op dit saldo. Er wordt besloten te stemmen en een krappe meerderheid van de aanwezige leden is tegen contributieverhoging. De contributie blijft dus hetzelfde als vorig jaar.

De contributie voor dit seizoen is dus als volgt:

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 2008)*						€ 20,50
Niet rijdende leden										€ 10,00
* Ben je voor 1 januari 2008 nog 15 jaar, dan ben je dit hele seizoen jeugdlid.

9. WEDSTRIJDJURY
Joep bedankt alle juryleden voor hun inzet en deelt mee dat alle juryleden dit jaar weer beschikbaar zijn. 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 om de jury te komen ondersteunen.

Er wordt gevraagd waarom wij niet met transponders werken. Er zal gekeken worden wat dit voor ons gaat kosten.

Jan Vreugdenhil zal Gert-Jan Boekestijn vragen of hij op wil treden als jurylid. Petra Scholten geeft aan beschikbaar te zijn als jurylid.









10. TRAININGEN/TRAINERS/WEDSTRIJDEN
Ruud Veerman is bereid gevonden om als nieuwe trainer Suzette ’s groep te gaan trainen. De skeelertraining is nieuw voor Ruud. Hij is schaatstrainer en docent, dus weet wat lesgeven is. Omdat Suzette gestopt is als trainer, zijn we op zoek gegaan naar een nieuwe trainer voor de groep die op techniek wil trainen. Leden die niet bij de groepen van Johan/Ge en Piet/Dries terecht kunnen en daar een beetje tussenvallen, kunnen nu gaan trainen bij Ruud. Ruud wil bekijken hoeveel mensen er komen trainen en of hij het zelf leuk vindt. Hij zal het aankijken tot de zomervakantie en dan beslist hij of hij blijft.

Vincent Riemersma zal bij de snelle groep gaan invallen als Johan en Ge verhinderd zijn. Vincent vraagt of er meer op skeeleren gericht les gegeven kan gaan worden. Er wordt nu les gegeven gericht op het schaatsen. We zijn een groep die afkomstig is van het schaatsen en wij hebben alleen deze trainers beschikbaar.  De meeste leden zijn ook vertrouwd met deze manier van lesgeven. We willen gewoon op deze manier doorgaan.

Het trainingsschema zal er als volgt gaan uitzien:

Dinsdag: 	-    Ruud Veerman op de kleine ronde achter met de techniek training
	Piet en Dries op de kleine ronde achter met de toergroep
	Johan op de grote ronde met de snelle groep

Cees op de middelste ronde met de jeugd
Donderdag:	-    Piet en Dries op de grote ronde met de toer/techniek groep
	Ge op de kleine ronde achter met de snelle groep


Cees Keijzer zal alleen de jeugd trainen als er voldoende animo is.

De clubwedstrijden zullen gereden worden op: 6 of 8 mei, 24 of 26 juni, 5 of 7 augustus en  26 of 28 augustus. De tijdritten zullen gereden worden op: 27 mei of 29 mei en 9 of 11 september. De marathon training zal gehouden worden op: 2 of 4 september. De feestavond met prijsuitreiking zal gehouden worden op: 19 september. Het buffet met haring happen zal gehouden worden op 24 juni na de wedstrijd.

De verdeling van de open en gesloten categorie blijft dit jaar hetzelfde als vorig jaar. Dat houdt dus het volgende in: De Dames Senioren starten in de gesloten categorie. Ze rijden 20 minuten en 1 ronde. Ze behouden hun eigen categorie. Dames senioren mogen ook in de open categorie meerijden, maar hebben dan geen eigen klassement. De gesloten categorie bestaat 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. In iedere categorie krijgen de 1e 15 deelnemers die finishen punten. Om in aanmerking te komen voor een prijs in het klassement moet minstens 50% van de wedstrijden verreden zijn. 

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. 

Brenda zal het buffet met de haring weer verzorgen.


11. SAMENSTELLING SKEELERCOMMISSIE
Zoals vorig jaar is afgesproken in de ledenvergadering, is er vanaf dit jaar een aftreedschema voor de skeelercommissie ingesteld. Dit houdt in dat ieder lid van de commissie die gekozen wordt, zijn taak voor drie jaar aangaat. Na drie jaar kun je aftreden of jezelf weer verkiesbaar stellen. Dit jaar treden Marieke van Zanten en Cees Keijzer af en stellen zichzelf weer verkiesbaar. Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld en er is niemand tegen, dus Marieke en Cees zijn weer benoemd tot commissielid. Volgend jaar zullen Joep Manschot en Johan van Leeuwen aftreden en het jaar daarna Hilde Baasten. Er wordt verzocht om volgend jaar het aftreedschema in de agenda op te nemen. Dit zal gebeuren.

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

12. RONDVRAAG
Leo van den Berg vraagt of wij dezelfde regels hanteren als de SBN. Dit is het geval.

Er wordt gevraagd of de skeelergroep eigen reglementen en statuten heeft. De skeelergroep van MIJV valt onder het hoofdbestuur en wij vallen dus ook onder hun reglementen en statuten.

Ge deelt mee dat op 1 mei de Oomscup wedstrijd gereden wordt en roept iedereen op om te komen kijken.

Verder zegt hij dat er veel leden van MIJV lid zijn van de SBN. Er is een fusie tussen de SBN en de KNSB op handen. Het lidmaatschap van de SBN is erg duur. Als de vereniging lid zou worden van de SBN dan is dit goedkoper voor de leden. Ge stelt voor om dit aan de leden aan te bieden en  dat de skeelercommissie de organisatie hiervan op zich gaat nemen. De skeelergroep van MIJV zal geen lid worden van de SBN. We hebben dit al eens bekeken en vonden het geen goed idee. We zijn al lid van de KNSB en we zullen bekijken hoe de fusie gaat lopen.

Ge zegt dat door de nieuwe geasfalteerde toegangsweg naar het parcours de wielen kapot worden gereden. Zijn vraag is of de commissie er iets aan kan doen. Het wordt binnenkort opnieuw geasfalteerd.

Jan Vreugdenhil stelt voor om het saldo van de giro op een rendementrekening of een deposito te zetten. De commissie zal een spaarrekening openen, maar zal het geld niet vastzetten. 

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

Marieke van Zanten roept leden op hun emailadres door te geven. Er worden nog steeds rond de 30 brieven verstuurd en dat kost veel geld en werk. Ze zegt ook te hopen dat de website snel weer gaat werken, want het emailadres van MIJV dat er nu op staat werkt niet meer. Vincent Riemersma zal er mee aan de slag gaan.

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

NOTULIST						VOORZITTER

____________________					___________________

