NOTULEN LEDENVERGADERING
SKEELERGROEP M.I.J.V.
DINSDAG 14 APRIL 2009


1. OPENING
De voorzitter Joep Manschot opent de vergadering en heet alle leden van harte welkom.  Leo Buijing, Henk Kalkman en Hilde Baasten hebben zich afgemeld voor de vergadering. Het aantal aanwezige leden is 27 en er wordt door alle aanwezigen een presentielijst getekend. De vergadering heeft betrekking op het 18e seizoen van de skeelerafdeling van M.IJ.V.

2. MEDEDELINGEN
Joep Manschot deelt mee dat hij vader is geworden van dochter Gus. Romke de Haan is ook vader geworden van een dochter. 

3. NOTULEN LEDENVERGADERING 2008
De notulen worden goedgekeurd en Marieke van Zanten wordt bedankt voor het maken ervan. Ruud Veerman heeft aangegeven dit jaar niet beschikbaar te zijn als trainer. De website wordt sinds februari niet meer bijgehouden. Joep Manschot zal contact opnemen met Vincent Riemersma.

WEBSITE
Er is onlangs een vergadering geweest met het hoofdbestuur en de schaatsgroep over de website. De website is verouderd en er kan niet gemakkelijk nieuwe informatie op gezet worden. Er is besloten dat er een nieuwe website komt. De site loopt via de schaatsbond en is een soort abonnement. Het zal ongeveer € 250,00 per jaar gaan kosten. De site zal samen met het hoofdbestuur en de schaatsgroep ingericht gaan worden. Er kunnen cursussen door onze leden gevolgd worden om de site te beheren en er kunnen ook bijscholingscursussen gevolgd worden. Het plan is dat de website in augustus 2009 de lucht in gaat. Vincent Riemersma, Maarten Berrevoets en Joep Manschot zullen dit project gaan coördineren. Teksten moeten worden aangevuld en vernieuwd worden. Leden die hierbij willen helpen kunnen zich melden bij deze mensen. De site is bestemd voor het hoofdbestuur, schaatsgroep en skeelergroep. De site zal eenvoudig opgestart worden en kan in verloop van tijd uitgebreid worden met extra modulen. 

4. JAARVERSLAG SECRETARIS
Marieke van Zanten deelt mee dat er op het moment 106 leden zijn. Er zijn 4 leden weg gegaan en er is er 1 niet rijdend geworden. De leden die hebben opgezegd zijn: Christine Bauer, Peter Bakker, Paul van Rossum en Thijs Scholten. Eva van Rheenen is niet-rijdend geworden. Verder  laat Marieke van Zanten een presentielijst langs gaan. Ze verzoekt de leden deze te tekenen. Verder verzoekt ze de leden hun juiste e-mailadres door te geven. Mijv heeft zelf ook weer een nieuw e-mailadres: MIJV@TELFORT.NL

5. JAARVERSLAG PENNINGMEESTER
Hilde Baasten is ziek, dus Johan van Leeuwen neemt het jaarverslag door. Er is in 2008 een positief saldo van € 1000,00. Er is een bonusrekening geopend, zodat niet het gehele eigen vermogen op de betaalrekening staat. De afdracht van contributie over 2008 naar het hoofdbestuur moet nog gedaan worden. De bijdrage van het hoofdbestuur aan ons over 2008 moet ook nog ontvangen worden. Het bedrag dat op het jaaroverzicht staat, heeft betrekking op 2007. Er wordt naar gestreefd om dat dit jaar recht te trekken. Er is van het hoofdbestuur € 400,00 aan bijdrage ontvangen en dat is verrekend met onze contributieafdracht. Onze afdracht bedroeg € 567,00, zodat het door ons te betalen bedrag uitkwam op 
€ 167,00. Alle leden hebben vorig jaar hun contributie betaald. Er wordt verzocht de contributie te verlagen, omdat er een positief resultaat is en het eigen vermogen ook vrij hoog is. Er zullen komend seizoen extra kosten komen voor de website en een dubbele afdracht naar het hoofdbestuur. Voor volgend jaar zal een begroting gemaakt worden en zo zal bekeken worden of de contributie verlaagd moet worden.

6. VERSLAG KASCOMMISSIE
Fred Bezemer en Dries ter Wal 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 Dries ter Wal en Nel van der Ham. De nieuwe reserve is Rob van der Genugten.

8. CONTRIBUTIE 2009
De contributie blijft dit seizoen ongewijzigd. Er zal volgend jaar een begroting worden gemaakt om te zien of de kosten aansluiten op de contributie. 

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 2009)*						€ 20,50
Niet rijdende leden										€ 10,00
* Ben je voor 1 januari 2009 nog 15 jaar, dan ben je dit hele seizoen jeugdlid.

Alle leden ontvangen een kaartje voor de landijsbaan.

9. WEDSTRIJDJURY
Joep  Manschot bedankt alle juryleden voor hun inzet en deelt mee dat alle juryleden dit jaar weer beschikbaar zijn. Krijn Vuijk wordt toegevoegd aan de wedstrijdjury. De wedstrijdjury bestaat uit: Engel van Zanten, Leo v/d Berg, Marieke van Zanten, Ge Wijnands, Johan van Leeuwen, Paul Vermeulen, Kees Rasems, Petra Scholten en Krijn Vuijk. 

Ge Wijnands deelt mee dat een groot deel van de jury een jurycursus heeft gedaan en dat het een verrijking is voor onze vereniging. Het examen van de cursus moet nog volgen. 

10. TRAININGEN/TRAINERS/WEDSTRIJDEN
Er wordt voorgesteld om de rode en de witte groep weer in een wedstrijd te laten rijden. Er wordt dan een minuut na elkaar gestart. Dit geeft de afvallers van de rode groep de gelegenheid om af te zakken naar de witte groep en op die manier toch de wedstrijd uit te kunnen rijden. Vorig jaar is dit ook een paar keer gedaan en dat bleek een succes. Er is toch te veel weerstand onder de leden om dit voorstel door te laten gaan. Leden vinden het ook leuk om naar elkaars wedstrijd te kijken en als de wedstrijden apart zijn, dan is het veel rustiger met afsprinten. Er wordt afgesproken dat de wedstrijden apart van elkaar verreden blijven worden, maar dat leden die de rode groep te snel vinden gaan, mogen dispensatie aanvragen en meerijden met de wedstrijden van de witte groep. Zij komen dan wel in de uitslag, maar niet in aanmerking voor de prijsuitreiking. Er wordt ook voorgesteld om niet meer een aantal minuten te rijden, maar een aantal ronden. Dan weten de rijders beter hoe veel ronden de wedstrijd duurt. Dit voorstel wordt aangenomen. De rode groep zal dan in plaats van 30 minuten en drie ronden in totaal 10 ronden gaan rijden. De witte groep zal in plaats van 20 minuten en 1 ronde in totaal 6 ronden gaan rijden. Er zal dan gewerkt gaan worden met rondeborden. Ook wordt gesproken over de aanschaf van transponders. Landelijk wordt er al mee gereden. De kosten voor een transponder bedragen ongeveer € 100,00. Transponders kunnen ook gehuurd worden of er zijn ook jaartranponders te koop voor ongeveer € 25,00, die dan weer op te waarderen zijn. De commissie wil eerst uitzoeken welke kosten de aanschaf van transponders met zich mee brengen en hoe dat er dan voor de leden gaat uitzien. Er zal dit seizoen gekeken worden of het een goed idee is om met transponders te gaan werken en dan kan het eventueel volgend jaar ingevoerd worden.

Ruud Veerman heeft aangegeven geen training meer te geven dit seizoen. Piet en Dries ter Wal zullen ook niet meer beschikbaar zijn als trainer. Dat betekent dat er voor de dinsdag  en donderdag geen trainer is voor de langzame groep. Co Oudshoorn en Jan Chorus zijn benaderd, maar die hebben geen interesse om trainer te worden. Er wordt voorgesteld om op dinsdag te werken met een schema die Johan opstelt en er wordt dan om beurten door leden zelf training gegeven. Leden die zich beschikbaar stellen om training te geven zijn: Nico de Graaf, Ge Wijnands, Maarten Berrevoets, Cees van Schie, Fred Bezemer, Joep Manschot en Nico Wolf. Nico Wolf zal een schema opstellen waarin te zien is wanneer wie aan de beurt is.

Als er voldoende animo is, dan zal Kees Keijzer de jeugd training geven.


Voor de snelle groep is op dinsdag Ge Wijnands beschikbaar en voor de donderdag is Johan van Leeuwen weer beschikbaar. Vincent Riemersma zal invallen als het nodig is. Nico de Graaf zal Ge Wijnands assisteren met de snelle groep.

Het trainingsschema zal er als volgt gaan uitzien:

Dinsdag: 	-    eigen leden op de kleine ronde achter met de techniek training met een schema van Johan van Leeuwen
	Ge Wijnands op de grote ronde met de snelle groep

Cees op de middelste ronde met de jeugd
Donderdag:	-    eigen leden op de grote ronde met de toer/techniek groep met een schema van Johan van Leeuwen
	Johan van Leeuwen op de kleine ronde achter met de snelle groep


Er wordt besloten om de uitwijkdatum voor de clubwedstrijden te laten vervallen. Dit om de jury te ontlasten. Wanneer er meer dan twee wedstrijden door slecht weer niet door gaan, dan zal er een extra wedstrijd gereden worden aan het einde van het seizoen. Als er twee tijdritten uitvallen, dan is de extra wedstrijd een tijdrit. Als er een tijdrit uitvalt, dan is de extra wedstrijd een gewone wedstrijd.

De clubwedstrijden zullen gereden worden op 12 mei, 23 juni, 7 juli en 25 augustus. De tijdritten zullen gereden worden op 26 mei en 1 september. De marathon training zal gehouden worden op 8 september. De feestavond met prijsuitreiking zal gehouden worden op 18 september. Het buffet met haring happen zal gehouden worden op 23 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 6 ronden. 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 10 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
Johan Leeuwen is aftredend uit de skeelercommissie en niet herkiesbaar. Nico Wolf is benaderd voor de functie van trainings- en wedstrijdzaken en heeft positief gereageerd. Hij stelt zich verkiesbaar en de leden gaan akkoord. Nico Wolf wordt welkom geheten bij de skeelercommissie. Joep Manschot is tevens aftredend en is herkiesbaar. Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld. Joep Manschot wordt weer benoemd tot commissielid en zal de komende drie jaar weer optreden als voorzitter. Volgend jaar is Hilde Baasten aftredend als penningmeester.


De skeelercommissie voor dit jaar bestaat uit: Joep Manschot, Marieke van Zanten, Hilde Baasten, Nico Wolf en Kees Keyzer. 

12. RONDVRAAG
Brenda Versteeg vraagt of er iets gedaan kan worden aan de slechte kwaliteit van de toegangsweg naar het parcours. MIJV kan daar zelf niets aan doen, maar we kunnen wel de gemeente benaderen. Joep Manschot zal contact opnemen met Ab Verweel hierover.

Fred Bezemer vraagt of het inrijden gedaan kan worden in meerdere groepen. De mensen achterin moeten altijd erg hard rijden. Er zal in meerdere groepen ingereden gaan worden.

Cees van Schie wil even onder de aandacht brengen dat we twee Nederlands kampioenen schaatsen bij de club hebben, namelijk: Hans van der Does en Johan van Leeuwen.

Ge Wijnands deelt mee dat op 26 april 2009 de eerste wedstrijd van de Ooms sport cup verreden wordt op ons parcours. Hij roept de leden op om te komen kijken. De wedstrijd start om 12.00 uur.

Engel van Zanten bedankt namens de leden de skeelercommissie voor hun harde werk het afgelopen jaar en wenst ze veel succes dit seizoen. Hij bedankt ook Johan van Leeuwen en zegt dat hij nog wel even in de bloemen gezet moet worden aan het einde van het seizoen.

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

NOTULIST						VOORZITTER

____________________					___________________

