JAARVERSLAG VAN DE SECRETARIS OVER HET JAAR 2009.
Het jaarsverslag van 2008 sloot af met de volgende tekst:
“Totslot kan geconcludeerd worden dat bestuurlijk en organisatorisch gezien

WV Meteoor-Assen-Roden weer aardig op de rails staat.
En nu maar hopen dat 2009 het startjaar zal mogen zijn dat ook sportief gezien
WV Meteoor-Assen-Roden weer (meer) van zich laat horen”.
Deze afsluitende tekst in het jaarverslag 2008 is inderdaad in sportief opzicht
werkelijkheid geworden.
Maike van der Duin (categorie meisjes 8 jaar) heeft gedurende het verslagjaar prima
gekoerst, veel prijzen binnen gehaald met als echte hoofdprijs het Nederlands
Kampioenschap op zaterdag 13 juni. Voor deze knappe prestatie is Maike gehuldigd op
maandag 27 juli, aansluitend aan de opening van de Jeugdtour.
En nu maar hopen dat Maike deze lijn kan vast houden en daarmee onze wielervereniging
nog weer meer op de kaart zet.
Het jaar 2009 is voor de leden trouwens een goed jaar geweest.
Op diverse momenten en plaatsen zijn er namelijk zeer verdienstelijke resultaten
behaald. Een selectie van deze resultaten zijn te vinden op de website.
Bestuur.
Het bestuur heeft in het verslagjaar elf keer vergaderd. De vergaderingen hebben
roulerend bij de bestuursleden 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;
- Robert Meijer, bestuurslid.
Het verslagjaar 2009 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 gelukt in de loop van het verslagjaar een jeugd
ATB-afdeling van de grond te krijgen.
De Leden.
Op 1 januari 2009 bedroeg het aantal leden 153.

Ten opzicht van een jaar daarvoor een stijging van het ledenaantal met 28.
Deze ledengroei heeft hoofdzakelijk bij de jeugd 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 laag houden van de contributie, het opzetten van een goede trainingsorganisatie,
trainingskampen, deelname aan (inter)nationale wedstrijden, investering in materialen van
hoge kwaliteit en het organiseren van wielerwedstrijden zijn hierbij belangrijk.
Om dit te kunnen realiseren krijgt de vereniging financieel steun van een groot aantal
sponsors, waarvoor de vereniging deze sponsors bijzonder dankbaar is.
De clubsponsoren in 2009 waren:
- Rabobank Assen-Beilen (hoofdsponsor);
- Cegelec Solutions & Services te Assen;
- CycleLifte te Assen;
- Aannemersbedrijf A. HAK Beheer BV te Tricht;
- Roma Opticiën te Assen;
- Haanstra Supermarkt te Waskemeer.;
Ook gedurende het wielerseizoen 2009 konden de Elite & Belofterenners beschikken
over de LADA-ploegleidersauto.
Deze ploegleiderswagen werd gedurende het verslagjaar gesponsord door de volgende
personen / bedrijven of instanties:
- LADA-Nederland te Groningen;
- Gemeente Assen – ( met betrekking tot promotie van de Vuelta 2009);
- Stichting Ondersteuning Wielersport (SOW) te Assen;
- Catering en verhuur Vijfschaft te Tynaarlo;
- Dakdekkersbedrijf Arend Barkhuis te Norg;
- Trainingshulp Stefan Lamain te Valthe.
- Haanstra Supermarkt te Waskemeer.

Overzicht van overige activiteiten die gedurende het verslagjaar georganiseerd zijn:
Ploegenvoorstelling.
Het wielerseizoen 2009 startte met een ploegenvoorstelling, welke gehouden werd op
woensdag 11 februari in de ontvangsthal van hoofdsponsor Rabobank Assen-Beilen.
De aanwezige renners en ploegleiding werden op een leuke en spontane manier
gepresenteerd en aan de tand gevoeld over hun ambities voor het komende seizoen door
presentator Jan Drenth.
Na het officiële programma was er voor een ieder nog een hapje en een drankje.

Er kon terug gezien worden op een geslaagde ploegenvoorstelling.
(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 9 mei (Klassieker);
- De Jeugdronde van Assen op zaterdag 16 mei;
- De ronde Acht van Annen - voor Elite & Belofterenners en Amateurs A - op woensdag
10 juni (criterium);
- De ronde van Harkstede - voor Elite & Belofterenners en Amateurs A - op zaterdag
24 juni (criterium);
- De ronde van Zuidlaren - voor Elite & Belofterenners en Amateurs A - op zaterdag
25 juli (criterium);
- De ronde van Rolde - voor Eliterenners en Vrouwen a en b - op zondag 9 augustus
(criterium);
Rondom de start van de Vuelta op zondag 30 augustus werden de nodige neven wieler/fietsactiviteiten georganiseerd. Zo is een delegatie van het bestuur en zijn de nodige
vrijwilligers betrokkenen geweest bij de organisatie van een jeugdwedstrijd op de
TT-baan en een fietstoertocht op zaterdag 29 augustus.
Een absoluut dieptepunt in het bestaan van de Asser wielergeschiedenis was toch wel
het om financiële redenen niet door kunnen laten gaan van de Nieuwelingen- en
Juniorenklassieker “De omloop door het Land van Bartje”. Het is te hopen dat de
vereniging het volgende wielerseizoen weer kan beschikken over voldoende financiële
middelen om deze Klassieker te organiseren.
Veel dank is het bestuur verschuldigd aan alle vrijwilligers welke waar dan ook maar weer
hun steentje hebben bijgedragen aan een goed verloop van de (trainings)wedstrijden.
Tevens hebben deze vrijwilligers ook in dit verslagjaar weer meegeholpen bij de Asser
wintertriatlon.
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.
Ondanks de niet altijd goede weersomstandigheden hebben de renners en de begeleiders
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 Dames, de Nieuwelingen en 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 20 september.
De opkomst voor deze activiteit was zeer goed.
In een vlot tempo werd onderstaand programma doorlopen:
• een ludiek spelentoernooi bestaande uit de spelen bandje fietsen,
labyrint, Italiaanse achtervolging, sûr place en pak de staart;
• een tijdrit;
• de clubkampioenschappen.
De clubkampioenschappen kenden de volgende winnaars:
Categorie 1: Axel van der Tuuk;
Categorie 2: Nadine Post;
Categorie 3: Danny van der Tuuk;
Categorie 4: Bram Oosterman;
Categorie 5: Willeke de Jong;
Dames: Alike Haanstra;
Nieuwelingen: Hette Cornelisse;
Junioren: Job Bennen;
Elite & Belofte: Ron Timmermans;
Amateurs A: Arjan Tigelaar;
Master-40: Johan van Dijk;
Overige leden: Harko Kievit.
De afsluitende barbecue viel ook deze keer weer zeer goed in de smaak bij de
deelnemers.
Met dank aan de organisatoren Koen Langenkamp en Robert Meijer 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 zeer veel belangstelling.
Algemene ledenvergadering.
In 2009 zijn er twee Algemene ledenvergaderingen geweest, t.w. de
voorjaarsvergadering op 3 maart en de najaarsvergadering op 26 oktober.
Tijdens de voorjaarsvergadering werd afscheid genomen van de bestuursleden Henny
Koerts en Wim Dussel. De voorzitter sprak een woord van dank uit voor hun jarenlange
inzet.
Tjdens de najaarsvergadering werd door de leden unaniem ingestemd met een nieuwe
verenigingsopzet en werd tevens afscheid genomen van bestuurslid Janke Haanstra.

Helaas kon Janke om gezondheids redenen de najaarsvergadering niet bijwonen.
Op een later voor Janke geschikt moment zal nog op informele wijze afscheid van haar
worden genomen.
De ontstane vacatures zijn deels ingevuld, t.w. door Koen Langenkamp en Oscar
Admiraal.
Vanwege hun prestaties werden tot respectievelijk renster en renner van het jaar
2009 uitgeroepen, Alike Haanstra (Dame) en Martijn Verschoor (Belofte).
Communicatie.
In 2009 werden de leden over verenigingsactiviteiten geïnformeerd door middel van:
- mededelingen via het Berichtenbord van de website;
- een (mail)bericht via de elektronische snelweg.
Informatieverstrekking via het Berichtbord van de website verloopt zeer goed.
De website werd gedurende het verslagjaar goed bezocht. Wel kwamen bij het bestuur
steeds meer klachten van nieuwe (jeugd)leden binnen over het niet snel op de site kunnen
vinden van de gewenste informatie. Het bestuur heeft hierop inmiddels actie ondernomen
en een werkgroep in het leven geroepen om een plan van eisen en een plan van aanpak van
de realisatie van een nieuwe website op te stellen.
Vooruitzichten / de toekomst
Mede dankzij de financiële ondersteuning van de sponsoren gaat het de wielervereniging
Meteoor Assen-Roden zowel in bestuurlijk als in organisatorisch opzicht aardig goed voor
de wind. En zie daar ….de sportieve prestaties dienden zich gedurende dit verslagjaar ook
aan. Hopelijk kan deze (stijgende) lijn ook in 2010 voortgezet worden en wie weet wordt
wellicht in het nieuwe jaar 2010 ook nog gestart met de realisatie van een noordelijk
wielercentrum.
De Provinciehoofdstad Assen heeft namelijk nog steeds de ambitie om zich te profileren
als “wielerstad van het noorden” .
Het bestuur wil graag haar steentje hier aan bijdragen.
Beilen, januari 2010.
Secretaris,
Piet Bakker.

