JAARVERSLAG VAN DE SECRETARIS OVER HET JAAR 2010.
Het verging de vereniging gedurende het verslag jaar in sportief opzicht goed voor de
wind. Zo kende o.a. Nathasja Heijting een zeer goed wielerseizoen met als hoofdprijs het
Nederlands Kampioenschap bij de Nieuwelingen-meisjes.
Al weer het derde achtereenvolgende jaar dat de vereniging een Nederlands Kampioen
binnen haar gelederen heeft.
Met name door de jeugdleden zijn er zeer verdienstelijke resultaten behaald.
Jammer dat Maike van der Duin haar Nederlandse kampioenstitel niet kon prolongeren,
maar een tweede plaats bij het NK is natuurlijk ook een geweldige prestatie.
Gesteld kan worden dat WV Meteoor Assen-Roden door de leden aardig goed op de
wielerkaart wordt gezet, e.e.a. blijkt uit onderstaand podiumoverzicht.
Over de afgelopen drie jaren valt er namelijk een behoorlijke stijging van het aantal
podiumplaatsen waar te nemen.
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Bestuur.
Het bestuur heeft in het verslagjaar twaalf keer vergaderd. De vergaderingen hebben
roulerend bij de bestuursleden thuis plaatsgevonden. Naast de normale
bestuursvergaderingen heeft er veelvuldig onderling – hetzij telefonisch dan wel via de
elektronische snelweg - overleg plaatsgevonden. Het bestuur krijgt door middel van
agendering tijdens de vergaderingen kennis van alle ingekomen en uitgaande stukken.
De samenstelling van het bestuur is gedurende het verslagjaar als volgt geweest:
- Marcel Biesheuvel, voorzitter;
- Jan Eppo Nieborg, penningmeester en tevens belast met de ledenadministratie;
- Piet Bakker, secretaris;
- Peter Cornelisse, bestuurslid en tevens belast met communicatie en deels met
sponsorzaken;
- Oscar Admiraal, bestuurslid en tevens belast met sponsorzaken;
- Koen Langenkamp, wedstrijdorganisatie en contactpersoon Vrijwilligers;

-

Roberta Kuis, bestuurslid tot aan de Najaarsvergadering;
Fokke Been, bestuurslid vanaf de Najaarsvergadering.

Het verslagjaar 2010 stond voor het bestuur hoofdzakelijk in het teken van consolidatie
van de bestaande activiteiten en indien mogelijk proberen te komen tot het verbeteren
dan wel uitbreiden ervan. Zo is het eindelijk gelukt om een commissie te formeren rondom
de Amateurs (bestaande uit Elite&Belofterenners, Amauteurs en Sportklasserenners).
De Leden.
Op 1 januari 2010 bedroeg het aantal leden 195.
Ten opzicht van een jaar daarvoor een stijging van het ledenaantal met 42.
Deze ledengroei heeft hoofdzakelijk bij de jeugdafdeling plaatsgevonden.
Sponsoring.
Het bestuur wil graag haar leden maximaal faciliteren. Dit betekent dat de vereniging
enerzijds het sporten voor haar leden betaalbaar wil aanbieden. Anderzijds betekent dit
dat de vereniging haar leden faciliteiten wil bieden, waarbij ieder lid de mogelijkheid
geboden wordt zijn / haar talenten maximaal te ontplooien in de wielersport. Zaken zoals
het betaalbaar houden van de contributie, het opzetten van een goede
trainingsorganisatie, trainingskampen, deelname aan (inter)nationale wedstrijden,
investering in trainingsmaterialen, tegen een gunstig tarief aanbieden van spinning- en
krachttraining gedurende de wintermaanden alsmede het organiseren van trainings- en
wielerwedstrijden zijn hierbij belangrijk.
Om dit te kunnen realiseren krijgt de vereniging financieel steun van een groot aantal
sponsors, waarvoor de vereniging deze sponsoren bijzonder dankbaar is.
De clubsponsoren in 2010 waren:
- Rabobank Assen-Beilen (hoofdsponsor);
- Cegelec Solutions & Services te Assen (hoofdsponsor);
- CycleLifte te Assen (hoofdsponsor);
- Aannemersbedrijf A. HAK Beheer BV te Tricht (hoofdsponsor);
- Roma Opticiën te Assen;
- Haanstra Supermarkt te Waskemeer.;
Gedurende het wielerseizoen 2010 konden de Elite & Belofterenners beschikken over een
LADA(-ploegleidersauto).
Deze ploegleiderswagen werd gedurende het verslagjaar gesponsord door de volgende
personen / bedrijven of instanties:
- LADA-Nederland te Groningen;
- Stichting Ondersteuning Wielersport (SOW) te Assen;
- Dakdekkersbedrijf Arend Barkhuis te Norg;
- Haanstra Supermarkt te Waskemeer.

Overzicht van overige activiteiten die gedurende het verslagjaar georganiseerd zijn:
Nieuwjaarsvisite.
Het wielerseizoen 2010 startte met een geheel nieuwe activiteit, namelijk met een
Nieuwjaarsvisite voor renners en vrijwilligers, welke gehouden werd op zaterdag
9 januari in het Wielerhome.
De opkomst voor deze eerste Nieuwjaarsvisite was goed.
(Trainings)wedstrijden.
Traditiegetrouw werden ook dit verslagjaar - in de periode van februari tot en met de
eerste zondag in de maand maart - weer de bekende trainingswedstrijden te Ekehaar
georganiseerd. De georganiseerde trainingsritten zijn goed verlopen en de opkomst bij
deze trainingsritten was (weer) zeer groot.
Daarnaast werden de volgende wedstrijden (mede)georganiseerd:
- De Dorpenomloop voor Elite & Belofterenners - op zaterdag 8 mei;
- De Jeugdronde van Assen op zaterdag 8 mei;
- De Omloop door het Land van Bartje voor Nieuwelingen- en Junioren op
zaterdag 29 mei;
- De ronde Acht van Annen - voor Elite & Belofterenners en Amateurs A - op woensdag
9 juni (criterium);
- De ronde van Harkstede - voor Elite & Belofterenners en Amateurs A - op zaterdag
23 juni (criterium);
Veel dank is het bestuur verschuldigd aan alle vrijwilligers, die waar dan ook maar weer
hun steentje hebben bijgedragen aan een goed verloop van de (trainings)wedstrijden.
Tevens hebben deze vrijwilligers in dit verslagjaar weer meegeholpen bij de Asser
wintertriatlon op zaterdag 30 oktober.
Verenigingstraningskamp te Rijssen.
Op initiatief van Koen Langenkamp en Alle Haanstra werd er voor alle leden in de mooie
omgeving van Rijssen / Holterberg in het weekend van 7 en 8 maart een trainingskamp
georganiseerd.
De renners en de begeleiders hebben zich tijdens dit weekend prima vermaakt.
Met een tevreden gevoel konden de organisatoren terug zien op een geslaagd
trainingsweekend.
Een prima activiteit, welke wederom voor herhaling vatbaar is.
Naast dit verenigingsweekend zijn de Jeugd, de Nieuwelingen en de Junioren alsmede de
Elite & Belofterenners met hun trainers en begeleiders afzonderlijk op trainingskamp
geweest.
Clubkampioenschappen met een afsluitende barbecue.
De clubkampioenschappen hebben plaatsgevonden op zondagmiddag 19 september.
De opkomst voor deze activiteit was zeer goed.

In een vlot tempo werd onderstaand programma doorlopen:
• een spelentoernooi bestaande uit de spelen Bandje fietsen, Italiaanse
achtervolging, Verzorging en Pak de staart;
• een tijdrit;
• de clubkampioenschappen.
De clubkampioenschappen kenden de volgende winnaars:
* Categorie 1: Maike van der Duin;
* Categorie 2: Axel van der Tuuk;
* Categorie 3: Nadine Post;
* Categorie 4: Danny van der Tuuk;
* Categorie 5: Bram Oosterman;
* Categorie 6: Max Janssen;
* Categorie 7: Bruno Nakken;
* ATB: Micha Gankema;
* Dames: Simone Kikkert;
* Nieuwelingen: Arwin Bulstra;
* Junioren: Jelle Bolding;
* Elite & Belofte: Dennis Steverink;
* Amateurs A: Kevin Eefting;
* Overige leden: Harko Kievit.
De afsluitende barbecue viel ook deze keer bij de deelnemers weer zeer goed in de
smaak.
Met dank aan de organisatoren Koen en Renske Langenkamp alsmede aan de vrijwilligers
van het Wielerhome (SOW).
Spinning en krachttraining.
Ter overbrugging van de wintermaanden bood de verenging ook dit verslagjaar weer de
leden aan om tegen een gereduceerd tarief aan de krachttrainingen en de spinninglessen
deel te nemen.
Locatie voor deze activiteit(en) was Sport en Wellness Center Assen.
Voor deze twee activiteiten bestond onder de leden een redelijke belangstelling.
Algemene ledenvergadering.
In 2010 zijn er twee Algemene ledenvergaderingen geweest, t.w. de
voorjaarsvergadering op 9 maart en de najaarsvergadering op 26 oktober.
Tijdens de voorjaarsvergadering werd afscheid genomen van bestuurslid Robert
Meijer. De voorzitter sprak een woord van dank uit voor zijn jarenlange inzet.
Tjdens de najaarsvergadering werd door de leden unaniem ingestemd dat het
Huishoudelijk Reglement zodanig wordt aangepast dat in het vervolg voor de (ere)leden
één keer per jaar een Jaarvergadering wordt gehouden.
Tevens werd afscheid genomen van bestuurslid Roberta Kuis.
Fokke Been heeft zich voor zich voor de ontstane vacature kandidaat gesteld en werd

in de vergadering met unanieme stemmen aangenomen.
Vanwege hun prestaties werden tot respectievelijk renster en renner van het jaar
2010 uitgeroepen Nathasja Heijting (Nieuweling-meisje) en Roy Eefting (Belofte).
Communicatie.
In 2010 werden de leden over verenigingsactiviteiten geïnformeerd door middel van:
- mededelingen via het Berichtenbord van de website;
- een (mail)bericht via de elektronische snelweg.
De website werd gedurende het verslagjaar goed bezocht.
Vooruitzichten / de toekomst
Nogmaals dient gesteld te worden dat mede dankzij de financiële ondersteuning van de
sponsoren, de inzet van de trainers, de begeleiders en alle vrijwilligers het de
wielervereniging Meteoor Assen-Roden zowel in bestuurlijk, organisatorisch als in
sportief opzicht gedurende het verslagjaar zeer voorspoedig is vergaan. Door het grote
aantal jeugdleden staat met name de onderbouw goed op de rails, één en ander betekent
voor de (nabije) toekomst een goede doorstroming naar de “oudere vervolg-categorieën”.
Als bestuur zijnde spreken wij dan ook de wens uit dat komende jaren gestalte kan
worden gegeven aan de vorming van een volwaardige Elite&Beloftegroep alsmede dat er
een Damesploeg komt. Daarnaast zou het natuurlijk fantastisch zijn dat ook op sportief
gebied onze renners volop zullen blijven meedingen om de podiumplaatsen.
Wat is niet mooier om lid te zijn van een wielersportvereniging die meestrijdt om de
podioumplaatsen en zetelt in een stad waarvan het gemeentebestuur nog steeds de
ambitie heeft / pretendeert “Wielerstad van het Noorden” te worden.
Beilen, januari 2011.
Secretaris,
Piet Bakker.

