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1. OPENING
De voorzitter Joep Manschot opent de vergadering en heet alle leden van harte welkom.  Jan Vreugdenhil, Jan Wapenaar, Romke de Haan, Maarten Berrevoets, Johan van Leeuwen, Ge Wijnands, Cees van Schie en Henk Kalkman hebben zich afgemeld voor de vergadering.  Er zijn 5 schriftelijk stemmen ontvangen van de afwezige leden om voor de voorstellen van vanavond te stemmen. Het aantal aanwezige leden is 27 en er wordt door alle aanwezigen een presentielijst getekend. De vergadering heeft betrekking op het 19e seizoen van de skeelerafdeling van M.IJ.V.

2. NOTULEN LEDENVERGADERING 2009
De notulen worden goedgekeurd en er zijn verder geen opmerkingen.

3. MEDEDELINGEN
Joep deelt mee dat Nico en Lida de Graaf weer beschikbaar zijn voor de bardienst op de dinsdagavond. Johan zal op donderdag geen bardienst meer doen en er wordt aan de leden gevraagd wie deze taak op zich wil nemen. Er is niemand die zich aanbiedt, dus Joep verzoekt de leden hierover na te denken. 

Tevens deelt Joep mee dat er een nieuwe website is die gedeeld wordt met de schaatsgroep en het hoofdbestuur. Govert Janson is de webbeheerder voor de skeelergroep en Maarten Berrevoets beschikt ook over de inlogcodes van de website. De site is gebruiksvriendelijk is gemakkelijk te onderhouden. Govert is inmiddels gestopt met het clubblad. Stukjes voor op de site kunnen naar Govert Janson gemaild worden. Met het overzetten van de oude naar de nieuwe site zijn er wat oude gegevens verloren gegaan. Het is de bedoeling dat er weer een stukje historie op de site komt en zo veel mogelijk uitslagen van de afgelopen jaren. De leden worden aangemoedigd om af en toe een fototoestel mee te nemen en wat foto’s te maken voor de site. Het adres van de site is: www.mijv.nl.

Tevens zijn er twee slechte stukken asfalt. Het eerste stuk is van het clubgebouw tot aan het parcours en het tweede stuk is bij de bocht van de achterste brug. Hier zit een bult in het asfalt door omhoog komende boomwortels. Er is contact geweest met Ab Verweel en hij heeft aangegeven dat het voorlopig nog niet gerepareerd gaat worden. Dit staat pas over een jaar of drie op de planning. Bij de eerste training zal aan de leden gemeld worden waar het slechte stuk zich bevindt en dan kunnen de rijders er rekening mee houden. Engel van Zanten meldt dat er een mogelijkheid is om het bovenste deel van de bult eraf te frezen en het wat vlakker te maken. Hij doet een oproep aan de leden of er iemand is die daar gereedschap voor heeft en anders kent hij wel een bedrijf die dat tegen een kleine vergoeding wil doen. Er zal eerst met Ab Verweel overlegd worden of het toegestaan is om het parcours te repareren.

Verder is er een transponderlus aangelegd op het parcours. Deze lus geeft de mogelijkheid om gebruik te maken van transponders op het parcours. De lus is nu al aangelegd i.v.m. de planning van de wedstrijden. De aanleg van de lus staat los van het feit of er transponders gebruikt gaan worden met de wedstrijden. De kosten waren relatief laag en daarom is de lus al gelegd.

4. JAARVERSLAG SECRETARIS
Marieke van Zanten deelt mee dat er op het moment 96 leden zijn. Er hebben acht leden opgezegd en er zijn 6 leden niet-rijdend geworden. De leden die hebben opgezegd zijn: Bart van Leeuwen, Jan Hoogervorst, Dick de Bles, Martin Brouwer, Eva van Rheenen, Vincent Riemersma, Jan Schults en Marjolein Dekker. Arno Lankester, Fox Schults, Peter Wapenaar, Rien Slingerland, Berco Breughem en Ron Braad zijn niet-rijdend geworden. Martin Brouwer heeft sinds zijn ongeluk vorig jaar niet meer geskeelerd en is nu aan het fietsen. Hij bedankt iedereen voor alles.


5. JAARVERSLAG PENNINGMEESTER
Hilde deelt mee dat Dylan Hoogerwerf vorig jaar niet heeft betaald en hij zal dan ook geroyeerd worden. Hilde neemt het financieel overzicht door. Het resultaat van vorig jaar is ruim € 600,00 positief. Het totale vermogen van de skeelergroep is € 10.376, 55. Het overzicht is na de vergadering voor iedereen in te zien.

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

8. CONTRIBUTIE EN BEGROTING 2010
Joep heeft twee versies van begroting voor 2010 gemaakt. De eerste is zonder de aanschaf van de transponders en de tweede is met de aanschaf van de transponders. Bij beide begrotingen komt het resultaat rond de nul uit. In beide begrotingen is een post onvoorziene kosten opgenomen van € 250,00. Wanneer de transponders worden aangeschaft, dan zullen deze uit de reserve betaald worden en heeft dit geen gevolgen voor de contributie. De leden die de transponders gaan gebruiken, zullen hier huur voor betalen en dit zijn weer inkomsten voor de skeelergroep. De lus die gelegd is op het parcours wordt ook betaald uit de reserve. De wielerclub heeft niet meebetaald aan de lus, want zij werken nog niet met transponders. De begroting is gebaseerd op het ledenaantal van vorig jaar en dit jaar is het aantal leden terug gelopen, maar dit kan weer gecompenseerd worden met de post onvoorziene uitgaven.

Er wordt gevraagd wat de bijdrage skeelerbond inhoudt. Dit is de bijdrage aan de Ooms Sport Cup. De kosten van de huur van het transpondersysteem bedragen € 300,00. Ge heeft de kosten gedeeld door de levensduur van het systeem en verdeeld over het aantal wedstrijden van de Ooms Sport Cup en MIJV.

In 2010 kunnen mensen  of bedrijven een advertentie plaatsen op de MIJV-site en dit zorgt ook weer voor extra inkomsten voor MIJV.

De contributie blijft dit seizoen ongewijzigd. 

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 2010)*						€ 20,50
Niet rijdende leden										€ 10,00
* Ben je voor 1 januari 2010 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 is benaderd of hij weer beschikbaar is, maar hij is niet te bereiken. Volgens de leden is hij nog ziek en is hij zeker dit seizoen nog niet beschikbaar voor de jury. De wedstrijdjury bestaat uit: Engel van Zanten, Leo v/d Berg, Marieke van Zanten, Ge Wijnands, Paul Vermeulen, Kees Rasens en Petra Scholten.  Als er akkoord wordt gegaan met het gebruik van het transpondersysteem, dus zal de jury iets anders gaan opereren. Joep vraagt of de jury nog een advies wil uitbrengen over het gebruik van het transpondersysteem. Engel van Zanten geeft een positief advies over het gebruik van het transpondersysteem. Transponders worden al bijna overal gebruikt. Het geeft de tijd heel zuiver weer. Er zit wel een financieel plaatje aan, maar het gemak is groot.


10. TRANSPONDERS
Joep verteld dat Engel al een aantal voordelen van het gebruik van het transpondersysteem heeft genoemd. De commissie heeft een aantal keer vergaderd over het systeem en is zeer positief over het gebruik ervan. Het systeem kan heel precies tijden en tussentijden doorgeven en geeft een hoop gemak voor de rijders en de jury. Een groot aantal leden heeft al een tranponder, omdat ze zelf al wedstrijden rijden op skeelers en schaatsen. De software voor het systeem zal gehuurd worden bij Ge Wijnands voor € 300,00 per seizoen. Leden kunnen een transponder aanschaffen voor € 80,00. Dit kan via Nico Wolf. De leden die alleen de clubwedstijden rijden, kunnen een transponder huren voor € 15,00 per seizoen. Dit bedrag wordt betaald aan Nico Wolf bij de eerste wedstrijd als de transponder afgehaald wordt. Ze kunnen dan elke wedstrijd bij inschrijving een transponder afhalen en leveren deze dan aan het eind van de wedstrijd weer in. Zo blijft het risico van verlies of stuk gaan beperkt. Wanneer er toch een transponder stuk gaat of verloren wordt, dan bedragen de kosten € 75,00. De vereniging schat dat er 20 transponders door de skeelergroep aangeschaft moeten worden. Het exacte aantal zal nog geïnventariseerd worden. Er is ook nog de mogelijkheid om mee te rijden met de wedstrijd zonder transponder. Je rijdt dan buiten mededinging mee en mag niet het wedstrijdverloop beïnvloeden. Dat houdt ook in dat je niet voor in de groep mag meerijden en plaats moet maken voor andere rijders tijdens de wedstrijd. Wanneer leden dit willen, moeten ze eerst toestemming vragen aan Nico Wolf. Wanneer leden een transponder willen huren moeten ze € 15,00 extra overmaken bij hun contributie. Er zal een mail gestuurd worden naar de leden waarin wordt verzocht of ze willen aangeven of ze zelf een transponder hebben. Als ze er zelf een hebben, dan moeten ze de gegevens hiervan doorgeven aan Nico Wolf. Wanneer ze geen transponder hebben en willen deelnemen aan de wedstrijden, dan moeten ze aangeven of ze een transponder willen huren of kopen. Zo kan Nico bekijken hoeveel transponders er besteld moeten worden. Wanneer leden zelf een transponder gaan kopen, dan kunnen ze het beste een rode nemen, want de oranje transponders werken niet overal even goed. De transponders kunnen ook op de ijsbaan gebruikt worden. Je kunt dan thuis je rondetijden bekijken op www.mylaps.com.

Joep geeft aan dat er 27 personen aanwezig zijn en dat we schriftelijk 5 voor stemmen hebben ontvangen. Er is niemand die zich van stemming wil onthouden. Er wordt gestemd en het voorstel wordt unaniem aangenomen.

11. TRAININGEN/TRAINERS/WEDSTRIJDEN
Johan van Leeuwen heeft aangegeven dat hij dit seizoen niet beschikbaar is als trainer voor de snelle groep. Hij gaat dit seizoen jonge schaatstalenten begeleiden en kan dit niet combineren met het trainen van de snelle groep. Hij zal wel deel blijven nemen aan de trainingen en clubwedstrijden. Helaas is Johan niet aanwezig en daarom overhandigt Nico de bloemen en cadeaubon aan Hilde. Johan wordt bedankt voor alle jaren dat hij training heeft gegeven.

Nico de Graaf is bereid gevonden de training van de snelle groep op dinsdag over te nemen. Ge Wijnands zal de snelle groep op donderdag training geven. Voor de langzame groep zal er op dinsdag weer door Cees van Schie, Nico Wolf, Maarten Berrevoets, Fred Bezemer en Joep Manschot training gegeven worden. Op donderdag zal er aan de langzame groep training gegeven worden door Nico Wolf. Kees van Schie neemt het van Nico Wolf over als hij op vakantie is.

Nico Wolf heeft de kranten in het Westland, Schiedam, Vlaardingen en Rotterdam aangeschreven om te melden dat de trainingen weer beginnen. Hopelijk melden er zich nieuwe leden aan.

Vorig jaar is er vanuit de leden het verzoek gekomen om met de wedstrijden weer in 1 wedstrijd te rijden met de rode en de witte groep. Dit om de afvallers uit de rode groep de mogelijkheid te geven om aan te sluiten bij de witte groep als ze uit de rode groep afvallen. Omdat deze opzet in het verleden moeilijkheden gaf met het afsprinten zal er nu niet 1 minuut na elkaar gestart worden, maar zal de witte groep starten als de rode groep 4 ronden heeft gereden. Op dat moment moeten beide groepen nog 6 ronden rijden. Wanneer de kop van de wedstrijd de laatste ronde ingaat, krijgen zij de bel en iedereen die daarna langskomt, krijgt ook de bel en zal daarna finishen. Zo finisht iedereen na de kop van de wedstrijd en de jury verwacht dat deze opzet beter zal werken. De jury heeft deze opzet bij een wedstrijd in Gouda gezien en daar werkte het heel goed. Wanneer er jeugd is die wedstrijden rijdt, dan zal daar een aparte wedstrijd voor zijn. De jury zal bekijken of deze opzet een succes is. Er wordt gestemd over dit voorstel en het voorstel wordt aangenomen met 1 stem tegen.

De jury en de commissie hebben voor de tijdrit een nieuwe opzet bedacht. Er zal dan een tijdrit gereden worden van 1 ronde waarin de rijders met een vliegende start 15 seconden na elkaar starten. De gehele tijdrit is dan na ongeveer 15 minuten helemaal gereden en daarna kan dan nog een verkorte marathonwedstrijd gereden worden over 8 voor de rode groep en 4 ronden voor de witte groep. De startvolgorde bij de tijdrit gaat van de snelste naar de langzaamste, zodat inhalen niet aan de orde is. Dit op basis van de voorgaande wedstrijd. Als de eerste wedstrijd niet door gaat door slecht weer, dan wordt er bij de eerste tijdrit gestart op basis van het eindklassement van vorig seizoen.

Dan staat er op de agenda ook nog een marathonwedstrijd over 42 km voor de snelle groep en 21 km voor de langzame groep.

Het wedstrijdschema ziet er dan als volgt uit: 	27/4: Wedstrijd (marathon)
								18/5: Tijdrit (1 ronde) + korte wedstrijd 
								15/6: Wedstrijd (marathon) + haring happen
								 6/7:  Wedstrijd (marathon)
								17/8: Tijdrit (1 ronde) + korte wedstrijd of
								          Tijdrit ( 2 ronden)
								31/8: Marathonwedstrijd over 42/21 km
								7/9:   Inhaalwedstrijd

Na de eerste tijdrit over 1 ronde en de korte wedstrijd zal gekeken worden door de commissie of deze opzet een succes is. Als dit het geval is, dan zal de tweede tijdrit ook in deze vorm gereden worden. Zo niet, dan wordt er een tijdrit gereden over 2 ronden.

Het haring happen gaat door ongeacht het weer. Brenda heeft toegezegd het haring happen weer te verzorgen.

De feestavond ter afsluiting van het seizoen zal plaatsvinden op 17 september 2010.

Wanneer er 6 wedstrijden verreden zijn, dan tellen de 5 beste resultaten mee. Wanneer er 5 wedstrijden verreden zijn, dan tellen de 4 beste resultaten mee. Wanneer er 4 wedstrijden verreden zijn, dan tellen alle resultaten mee. Als er 3 wedstrijden verreden zijn, dan zal er een inhaalwedstrijd gereden worden.

De verdeling van de open en gesloten categorie blijft dit jaar hetzelfde als vorig jaar. De gesloten categorie bestaat uit: Dames Senioren, Dames Veteranen, Heren Veteranen en Jeugd 2. Zij rijden 6 ronden. De Heren Senioren starten verplicht in de open categorie. Zij rijden 10 ronden. 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 en mogen het wedstrijdverloop niet beïnvloeden. De aanvraag kan gedaan worden bij Nico Wolf. 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+. De pijldatum voor de leeftijden is 1 januari 2010.

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

 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. 

12. SAMENSTELLING SKEELERCOMMISSIE
Hilde Baasten is aftredend als penningmeester uit de skeelercommissie en is herkiesbaar. Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld. Hilde Baasten wordt weer benoemd tot commissielid en zal de komende drie jaar weer optreden als penningmeester. Volgend jaar zijn Marieke van Zanten en Cees Keijzer aftredend als commissielid.
De skeelercommissie voor dit jaar bestaat uit: Joep Manschot, Marieke van Zanten, Hilde Baasten, Nico Wolf en Cees Keijzer. 


13. RONDVRAAG
Nico Wolf deelt mee dat er op 19 augustus een wedstrijd van de Ooms Sport Cup op ons parcours zal zijn. De wedstrijd zal gereden worden op de voorste ronde met de heuvels en de achterste ronde blijft beschikbaar voor de leden om te trainen.

Marieke van Zanten vraagt de leden na te denken in welke categorie ze willen starten dit seizoen. Rijders die over mogen naar een andere categorie moeten dit zelf aangeven als ze inschrijven voor de eerste wedstrijd. Dit om misverstanden met de uitslagen te voorkomen. Er zal dit seizoen bij de inschrijving ook gewerkt gaan worden met intekenlijsten. Dit om het inschrijven vlotter te laten verlopen. Bij de eerste wedstrijd zal ook getekend moeten worden voor de aansprakelijkheid en zal Marieke aan de leden vragen in welke categorie ze dit seizoen willen rijden.

Brenda deelt mee dat er na de training op dinsdag 20 april een presentatie gegeven gaat worden over een schaatssafari in Stockholm door het ijsbureau. Bij de schaatssafari wordt er geschaatst op kluunschaatsen met stokken over meren. Er is ook een baan aangelegd van 25 km waar een tocht van 200 km gereden kan worden. Het idee is om daar met MIJV en Vlaardingen heen te gaan. De presentatie begint om 21.00 uur. (ook als er geen training is door slecht weer).

Kees van Schie heeft een formulier meegegeven waarin hij verzoekt geen tijdritten meer te rijden.

Engel van Zanten vond het een nuttige vergadering. Er is veel besproken en de commissie heeft veel goed werk verricht. Ze zijn goed bezig en hij bedankt ze voor hun inzet.

Petra Scholten gaat de tijdsregistratie doen bij de wedstrijden, zodat Ge weer tijd heeft om zelf mee te rijden. Petra heeft afgelopen zaterdag al proef gedraaid met het systeem bij een wedstrijd in Gouda en dat ging erg goed.

Jamal Hakim weet dat het niet gebruikelijk is, maar het wil zijn nieuwe klusbedrijf promoten en deelt visitekaartjes uit. Hij wil ook reclame gaan maken op de site. Joep staat het voor deze ene keer toe.

Op 8 mei is de eerste wedstrijd van de Ooms Sport Cup en op 13 mei (Hemelvaartsdag) zal er op ons parcours een wedstrijd gereden worden van de Ooms Sport Cup.

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

NOTULIST							VOORZITTER

____________________					___________________

