Verslag ALV 6 maart 2018
Aanwezig: Peter Bemelman, Sandra Bijwaard, Willem van der Berg, Marco Meeuwissen,
Hans van Noort, Igor Buijck, Sander van Poecke en Maaike Harting
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Verslag door Maaike Harting
20.00 uur opening vergadering
En vaststellen agenda
Jaarverslag 2017.
Verslag is voorgelezen en zal op website worden geplaatst.
Aanpassing in verslag: Ipv Lennard van Harskamp zat Coen Onderwater in Kascommissie
2017
Kleding
Sinds begin 2017 rijden wij in de nieuwe kleding. Zaes is overgenomen door Agu. De
contracten met Zaes/Agu blijven zoals die nu zijn. Peter Bemelman onderhoudt hierover
de contacten met Pascal Vergeer van Zaes/Agu.
Er rijden minder leden in clubkleding, dit is o.a. door de vele teams. Als club bezig hier het
sponsorbeleid op aan te passen. Dit gaat in overleg met sponsors en de (leden) teams.
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Sponsoring
Rabobank
Financiële sponsoring Rabobank stopt per maart 2018. Hierdoor gaan wij er als club zo’n
€ 5000,00 op achteruit. Proberen in het komende jaar (jaren) andere sponsors te gaan
benaderen, denk aan andere bank of de Jumbo.
Afgelopen jaar (2017) is Decathlon de sponsor geweest van de dikke banden races tijdens
de najaarsrondes. Wij als vereniging waren hier niet heel gelukkig mee. Het zorgde voor
veel extra werk en gaaf geen echte sponsoring of assistentie. Daarom hebben wij voor de
komende najaarsronden een nieuwe sponsor. Dit jaar hebben wij de Agu
Dikkenbandenraces.
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Plannen / Ideeën voor 2018
Eventueel contact op nemen met andere (wielren) verenigingen. Hoe doen zij het, kunnen
wij van elkaar leren.
Proberen meer vrijwilligers/ handjes te krijgen voor de diverse taken binnen de
vereniging.
Woensdagavond competitie in een ander soort jasje, kennismakingswedstrijden voor
startende renners (eventueel zonder basispas). Kennis maken met peloton rijden. Wij
kunnen hier bijvoorbeeld ook de ijsclubs uit de regio benaderen
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Sportieve resultaten
Eva Bijwaard – Nederlands kampioen Omnium junior vrouwen

Mara Vergeer – 3e plaats NK jeugd meisjes categorie 2
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Uitbreiding bestuur
Sander van Poecke
Edward Lefeber
Maaike Harting
Financieel resultaat 2017
Sandra licht het overzicht toe. Wij hebben het jaar met een positief resultaat afgesloten.
Diverse inkomsten zoals het Join the Race, verhuur van onze aanhanger,
sponsorinkomsten vanuit de Tour de Lis en de sponsoring rondom de Luba Ladies Classic.
Uitgave waren er uiteraard ook, denk aan de huur van pinautomaat, wielerquiz, en de
najaarsrondes. Volledig cijferoverzicht is via Sandra op te vragen.
Kascontrole heeft plaatsgevonden op 24 januari 2018 door Wouter de Groot en Coen
Onderwater. Beide waren akkoord.
Grote uitgave gepland voor 2020 –Vervanging van de auto.
Kascontrole voor 2018: Coen Onderwater blijft, Lennard van Harskamp vervangt Wouter
de Groot.
Diverse:
Marco Meeuwissen als lid van verdiensten benoemt.
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Peter Bemelman treedt na 12 jaar af als voorzitter van het renbestuur. Igor Buijck stelt
zich beschikbaar als nieuwe voorzitter. Igor wordt zonder bezwaar aangesteld als nieuwe
voorzitter.
Rondvraag
Herman de Koning:
Communicatie met de leden, via de facebook donderdagavond groep gaat niet altijd goed.
Een aantal missers geweest, ook over de zondagochtend wedstrijden. Is dit wel de juiste
manier van communiceren, via een besloten facebook groep. Besloten om het wel via de
facebook te blijven doen (actie Dirk), maar ook via de app-groep, e-mail adressen worden
gecontroleerd. En wij proberen ook de site up-date te houden.
Najaarsronde/ trimmerskoers.
Waarom in Lisse niet de finale wedstrijd op “primetime” maar een andere koers (50 plus
koers). Dit was eenmalig, dit jaar (2018) de koers weer op primetime
Probeer te innoveren, denk aan een 200 mtr sprint wedstrijd, bijvoorbeeld ook met de
jeugd.
Rene Vergeer – Kan er iets aan de verlichting rondom de baan worden gedaan. Zodat er
ook in de avond crosstraining geven kan worden. Het verenigingsbestuur neemt dit
onderwerp mee. Denk o.a. vervangen / aanpassen van de bestaande lichtarmaturen.
21.35 gesloten
Bijlage: Presentielijst

