JAARVERSLAG VAN DE SECRETARIS OVER HET JAAR 2011.
Het Jaarverslag van 2010 begon met de volgende tekst:
“Het verging de vereniging gedurende het verslagjaar in sportief opzicht goed voor

de wind”.
Geconcludeerd kan worden dat het de vereniging in sportief opzicht dit verslagjaar nog
weer beter voor de wind verging dan het vorige verslagjaar.
De wielerprestaties waren namelijk niet mis, vooral de jeugdleden hebben zeer
verdienstelijk gekoerst met als hoogtepunt het winnen van de wisselbokaal bij de Emmer
Jeugdmeerdaagse alsmede het behalen van een gouden en een zilveren medaille bij de
Nederlandse Kampioenschappen door respectievelijk Maike van der Duin en Axel van der
Tuuk.
Tevens wisten deze twee renners ook nog even de Asser Jeugdtour te winnen.
Bij het NK voor Nieuwelingen-Meisjes behaalde Willeke de Jong uit Ubbena eveneens een
tweede plaats. En nog kon het niet op voor onze wielervereniging Roy behaalde eveneens
een knappe tweede plaats op het onderdeel Omnium bij het EK-baanwielrennen.
Ook deden onze Mountainbikers dit verslagjaar van zich spreken.
Zo wisten namelijk Iris Ton (jeugd van 11-12 jaar)en Micha Gankema (jeugd van 13-14
jaar) bij de Open Friese Kampioenschappen (OFK) te Appelscha een bronzen medaille in
de wacht te slepen. Bij de Funklasse wedstrijd wist Thom Bonder heel knap tweede te
worden.
Willeke de Jong (Nieuwelingen-Meisjes) en Janneke Ensing (Dames) werden “tussendoor”
ook nog even uitgeroepen tot Drents wielrenster van het Jaar. Voor beide dames
……………..een prachtige beloning voor een heel mooi wielerseizoen.
Al met al zijn er gedurende het verslagjaar zeer verdienstelijke resultaten behaald waar
zowel de betrokken renner / renster als het bestuur zeer trots op mag zijn.
Een selectie van deze resultaten zijn te vinden op onze website.
Bestuur.
Het bestuur heeft in het verslagjaar veertien 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;
- Koen Langenkamp, bestuurslid en o.a. belast met wedstrijdorganisatie alsmede
contactpersoon voor de vrijwilligers;
- Fokke Been, bestuurslid en voorzitter van de Jeugdcommissie, bestuurslid;
- Peter Cornelisse, bestuurslid en o.a. belast met Sponsorzaken tot aan de
Jaarvergadering;

-

Oscar Admiraal, bestuurslid tot aan de Jaarvergadering;
Johan van Dijk, bestuurslid en voorzitter van de Amateur-commissie vanaf de
Jaarvergadering;
Martin Smit, bestuurslid en voorzitter van de Opleidingscommissie vanaf de
Jaarvergadering.

Het verslagjaar 2011 stond voor het bestuur hoofdzakelijk in het teken van consolidatie
van de bestaande activiteiten en proberen te komen tot het verbeteren dan wel
uitbreiden ervan.
De Leden.
Op 1 januari 2011 bedroeg het aantal leden 176.
Ten opzicht van een jaar daarvoor een daling van het ledenaantal met 19.
Deze ledendaling heeft hoofdzakelijk te maken met het aantal donateurs dat gedurende
2 jaar haar vrijwillige bijdrage niet heeft betaald en om die reden van de ledenlijst is
gehaald.
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 verzorgen van trainingen,
trainingskampen, deelname aan (inter)nationale wedstrijden, het tegen een gunstig tarief
aanbieden van spinning- en fitness training gedurende de wintermaanden alsmede het
organiseren van trainings- en wielerwedstrijden zijn hierbij belangrijk.
Om het bovenstaande te kunnen realiseren ontvangt de vereniging financiële steun van
een groot aantal sponsoren, waar onze vereniging zeer dankbaar voor is.
De clubsponsoren in 2011 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 2011 konden de Elite & Belofterenners beschikken over een
Renault Megane(-ploegleidersauto).
Deze ploegleiderswagen werd gedurende het verslagjaar gesponsord door de volgende
personen / bedrijven of instanties:
- SchadeNet, Bathoorn autoschade te Assen;
- Autobedrijf Renault Koops te Assen;
- Reclamebureau Artistiq te Assen;

- Stichting Ondersteuning Wielersport (SOW) te Assen;
- Haanstra Supermarkt te Waskemeer.

Overzicht van overige activiteiten die gedurende het verslagjaar georganiseerd zijn:
(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.
Tevens werd bij wijze van proef en voor de eerste keer voor alle categorieën op zondag 6
maart een trainingsklassieker te Annen georganiseerd, e.e.a. is – mede dankzij de inzet
van de vele vrijwilligers – zeer voorspoedig en succesvol verlopen.
Daarnaast werden de volgende wedstrijden (mede)georganiseerd:
- De Omloop door het Land van Bartje voor Nieuwelingen- en Junioren op zaterdag 7 mei;
- De Dorpenomloop voor Elite & Belofterenners en een Dikke bandenrace - op zondag 8 mei;
- De ronde van Harkstede - voor Elite & Belofterenners en Amateurs A - op zaterdag
1 juni (criterium);
- De ronde Acht van Annen - voor Elite & Belofterenners en Amateurs A - op woensdag
13 juni (criterium).
- De ronde van Rolde op zaterdag 13 augustus (criterium).
Voor wat betreft het criterium van Rolde is het bestuur blij dat deze weer terug is op de
noordelijke wieleragenda. Deze ronde is zeer succesvol verlopen en had een uitgebreid
programma. Zo hebben de volgende categorieën aan dit wielerfestijn kunnen deelnemen:
Junior- en Elite & Belofte-Vrouwen, Amateur-Vrouwen, Nieuwelingen en Junioren alsmede
Amateurs, Sportklasse en Masters.
Veel dank is het bestuur verschuldigd aan alle vrijwilligers, die “in weer en wind” 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
(WTA) op zaterdag 29 oktober.
Verenigingstraningskamp te Rijssen.
Op initiatief van de voorbereidingscommissie – bestaande uit de leden Nelleke Ensing,
Alle Haanstra, Harko Kievit en Piet Bakker - werd er voor alle leden wederom in de mooie
omgeving van Rijssen / Holterberg in het weekend van 19 en 20 maart een trainingskamp
voor alle leden georganiseerd.
De renners en de begeleiders hebben zich tijdens dit - zonnige - weekend prima
vermaakt.
Met een zeer tevreden gevoel konden de organisatoren terug zien op een geslaagd
trainingsweekend.
Een prima activiteit, welke wederom voor herhaling vatbaar is……wellicht dan eens een
keer in een andere omgeving.
Naast dit verenigingsweekend zijn de Jeugdleden, 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 en Pak de staart;
• een tijdrit;
• de clubkampioenschappen.
De clubkampioenschappen kenden de volgende winnaars:
* Categorie 1: Daphne Kreulen;
* Categorie 2: Maike van der Duin;
* Categorie 3: Axel van der Tuuk;
* Categorie 4: Annelin Admiraal;
* Categorie 5: Danny van der Tuuk;
* Categorie 6: Remon Jager;
* Categorie 7: Micha Gankema;
* Nieuwelingen: Bruno Nakken;
* Nieuwelingen-Meisjes: Willeke de Jong;
*Junioren-Vrouwen: Maud van Goor;
* Dames: Nelleke Ensing;
* Elite & Belofte: Sjoerd Bakker;
* Amateurs / Sportklasse: Duane Wijngaard;
* Trainers & Overige leden: Oscar Admiraal.
De afsluitende barbecue viel ook deze keer bij de deelnemers weer zeer goed in de
smaak.
Met dank aan de voorbereidingscommissie – bestaande uit de leden Nelleke Ensing,
Fokke Been, Popko Heijting en Piet Bakker - 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 spinning lessen
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.
De Algemene ledenvergadering vond plaats op dinsdag 25 oktober.
Afscheid werd genomen van de bestuursleden Oscar Admiraal en Peter Cornelisse.

De voorzitter sprak een woord van dank uit voor hun jarenlange wieler en bestuurlijke
inzet.
Voor de ontstane vacatures hadden Martin Smit en Johan van Dijk zich beschikbaar
gesteld. Beiden werden met unanieme stemmen aangenomen.
Vanwege hun prestaties werden tot respectievelijk renster en renner van het jaar
2011 uitgeroepen Willeke de Jong (Nieuweling-Meisje) en Jesper de Hoog (Amateur).
Communicatie.
In 2011 werden de leden over verenigingsactiviteiten geïnformeerd door middel van:
- mededelingen op de website;
- een (mail)bericht via de elektronische snelweg;
- de Nieuwsbrief.
De website werd gedurende het verslagjaar zowel door de leden als door externe
wielerliefhebbers zeer goed bezocht.
Vooruitzichten / de toekomst
Wederom kan gesteld 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.
Vooral de jeugdafdeling staat er zeer goed voor. Het zal - voor met name de trainers, de
begeleiders en het bestuur - nog een hele opgave worden om dit hoge niveau te kunnen
blijven vasthouden. Voor wat “dit vasthouden“ betreft, geldt dit ook voor de sponsoring.
Binnenkort lopen de sponsorcontracten af. Inmiddels is het bestuur gestart met de
sponsoronderhandelingen, e.e.a. lijkt voorspoedig te verlopen.
Gestalte kunnen geven aan de vorming van een volwaardige Elite & Beloftegroep alsmede
dat er een Damesploeg komt……….. blijkt toch nog een lastige klus te zijn.
Toch blijft het bestuur er in geloven en zal haar beste beentje voorzetten om dit te
realiseren, e.e.a. vraagt echter toch wel meer tijd dan dat in eerste instantie gedacht
werd.
Beilen, januari 2012.
Secretaris,
Piet Bakker.

