Onderwerp:
Datum:
Locatie:
Aanwezig:
Afwezig:

1.

Notulen Jaarsvergadering 2011
25 oktober 2011.
Wielerhome Stadsbroek te Assen.
Leden volgens presentielijst.
Henk Hamminga (met kennisgeving).
Alle overige leden (zonder kennisgeving).

Onderwerp
Opening.
Voorzitter Marcel Biesheuvel opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Vervolgens werd aan de hand van een powerpoint presentatie het (afgelopen) seizoen “doorgenomen”,
waarbij enkele renners door hun knappe prestaties nog weer eens in het “zonnetje” werden gezet.
Conclusie: “De MAR zit weer goed in de lift voor wat betreft het behalen van podiumplaatsen en doet dus
weer aardig mee”.

2.

Mededelingen.
Femke Wierda en Jesper de Hoog gaan “de kledingscommissie” assisteren bij het uitzoeken van de
nieuwe MAR-wielerkleding.

3.

Ingekomen stukken.
Geen.

4.

Huldiging renners en rensters die podiumplaatsen hebben gereden op het NK 2011.
e
Gehuldigd worden achtereenvolgens Maike van der Duin voor haar 1 plaats bij categorie 2, Axel van der
e
e
Tuuk voor zijn 2 plaats bij de categorie 3, Willeke de Jong voor haar 2 plaats bij de Nieuwelingen-meisjes
e
e
en tot slot Roy Eefting voor zijn 1 plaats bij de Beloftes NK baan en zijn 2 plaats bij het EK op de
(Onnium)baan.

5.

Vaststellen Jaarverslag 2010.
Zowel redactioneel als inhoudelijk zijn er geen op- en / of aanmerkingen.
Jaarverslag wordt vervolgens vastgesteld. Met dank aan Piet Bakker voor het opmaken ervan.

6.

Notulen Jaarvergadering van 26 oktober 2010.
Zowel redactioneel als inhoudelijk zijn er geen op- en / of aanmerkingen.
Notulen worden vervolgens vastgesteld. Met dank aan Piet Bakker voor het opmaken van de notulen.

7.

Financieel jaarverslag over het jaar 2010.
Penningmeester Jan Eppo Nieborg geeft een toelichting op het financieel jaarverslag 2010.
Nnaar aanleiding van deze toelichting worden door de aanwezige leden geen op- en /of aanmerkingen
gemaakt.
Het financieel jaarsverslag 2010 wordt vervolgens vastgesteld.
Met dank aan Jan Eppo Nieborg voor het opmaken van het financieel jaarverslag 2010.

8.

Verslag kascommissie.
De kascommissie - bestaande uit de heren Martin Smit en Marcel Biesheuvel- heeft de kas gecontroleerd
en heeft geen bijzonderheden aangetroffen. De penningmeester had alles goed voor elkaar.
De penningmeester wordt decharge verleend.
Ron Timmermans en Arend Barkhuis zullen de nieuwe kascommissie gaan vormen.

9.

Begroting 2012.
Penningmeester Jan Eppo Nieborg geeft - aan de hand van een getoonde sheet van de powerpointpresentatie - een toelichting op de begroting 2012.
Nav deze toelichting worden door de aanwezige leden worden geen op- en / of aanmerkingen gemaakt.

10.

Contributie 2012.
Overeenkomstig het voorstel wordt besloten de contributie met €. 5,00 te verhogen.
Dit is het bedrag dat door de vereniging per seizoen per renner aan de KNWU voor het basislidmaatschap
moet worden afgedragen.

11.

Commissies.
De desbetreffende voorzitter van de commissie geeft een toelichting op het reilen en zeilen van het
afgelopen seizoen en blikt met de aanwezigen vooruit op het seizoen 2012.

12.

Bestuurszaken / -verkiezingen.
Aftredend en niet herkiesbaar zijn Peter Cornelisse en Oscar Admiraal.
Voorgesteld wordt Martin Smit en Johan van Dijk toe laten treden tot het bestuur.
Er zijn geen tegenkandidaten gesteld.
De aanwezigen kunnen zich verenigen met de benoeming van Martin en Johan.
Vervolgens bedankt de voorzitter Peter en Oscar voor hun bestuursinzet.

13.

Trainingen en trainers 2011.
Voorzitter Marcel Biesheuvel geeft uitleg over de voorgestelde trainingsopzet 2012.

14.

Renner en renster van het jaar.
Vanwege hun prestaties worden tot renster en renner van het jaar 2011 uitgeroepen Willeke de Jong en
Jesper de Hoog. Zij krijgen van de voorzitter een boeket bloemen uitgereikt.

15.

Rondvraag
Voorzitter Marcel Biesheuvel geeft aan dat hoofdsponsor Rabobank voor het sturen van de Rabobank
SportNieuwsbrief graag wil beschikken over de emailadressen van de leden.
De aanwezige leden vinden dit geen enkel probleem en stemmen er mee in dat de emailadressen voor dit
doel aan de Rabobank Assen-Beilen verstrekt worden.
Alle Haanstra vraagt welke sponsoren al toegezegd hebben de vereniging te zullen sponsoren.
Antwoord:
Er zijn inmiddels nieuwe sponsorafspraken gemaakt met de huidige sponsoren Rabobank, CycleLife,
Roma en Hak. Verder worden er nog onderhandelingen gevoerd met enkele kandidaat-sponsoren.
Vervolgens geeft de voorzitter de huidige stand van zaken / status weer met betrekking tot de realisatie van
een Asser Wielercentrum en deelt hij mee dat hij bij de Jaarvergadering 2012 zal aftreden en zich niet
herkiesbaar zal stellen.

16

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering en dankt de aanwezigen voor hun komst en inbreng.

