Onderwerp:
Datum:
Locatie:
Aanwezig:
Afwezig:

1.

Notulen Jaarsvergadering 2013.
5 november 2013.
Wielerhome Stadsbroek te Assen.
Leden volgens presentielijst.
Diverse leden zonder kennisgeving.

Onderwerp
Opening.
Interim-Voorzitter Jan Eppo Nieborg opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2.

Mededelingen.
Geen mededelingen.

3.

Ingekomen stukken.
Geen.

4.

Notulen Jaarvergadering van 5 november 2012.
Zowel redactioneel als inhoudelijk zijn er geen op- en / of aanmerkingen.
Notulen worden vervolgens vastgesteld. Met dank aan Piet Bakker voor het opmaken ervan.

5.

Financieel jaarverslag over het jaar 2012.
Penningmeester Jan Eppo Nieborg geeft een toelichting op het financieel jaarverslag 2012.
Naar aanleiding van deze toelichting worden door de aanwezige leden geen op- en /of aanmerkingen
gemaakt.
Het financieel jaarsverslag 2012 wordt vervolgens vastgesteld.
Met dank aan Jan Eppo Nieborg voor het opmaken ervan.

6.

Verslag kascommissie.
De kascommissie - bestaande uit de heren Arend Barkhuis en Ron Timmermans - heeft de kas
gecontroleerd en heeft geen bijzonderheden aangetroffen. De penningmeester had alles goed voor elkaar.
De penningmeester wordt decharge verleend.
Arend is aftredend.
De aanwezige leden stemmen in met het aanbod van John Kerstholt om de vacature Arend in te vullen /
toe te treden tot de kascommissie.

7.

Huldiging Nederlandse MAR-kampioenen en renner en renster van het jaar.
Tibor del Grosso (MTB) en Maike van der Duin (categorie 4) worden gehuldigd voor het behalen van een
e
1 plaats bij het NK. Wederom een unieke situatie binnen een vereniging, nl. twee Nederlands
Kampioenen, een prachtig resultaat.………...iets waar je als bestuur zijnde trots op mag zijn.
vervolgens worden vanwege hun prestaties tot renster en renner van het jaar 2013 uitgeroepen Liena de
Jong en Roy Eefting. De Nederlandskampioenen alsmede de renster en renner van het jaar krijgen van de
interim-voorzitter / penningmeester een boeket bloemen en een blijk van waarderingspakket van
hoofdsponsor Rabobank Assen-Beilen uitgereikt.
Bestuurszaken / -verkiezingen.
Aftredend en niet herkiesbaar zijn Jan Eppo Nieborg, Piet Bakker, Paul Braam en Martin Smit.
Voorgesteld wordt Sieja Huitema, René Hamminga en Sebastiaan Boerema toe laten treden tot het
bestuur. Er zijn geen tegenkandidaten gesteld.
De aanwezigen kunnen zich verenigen met de benoeming van Sieja, René en Sebastiaan.
Vervolgens bedankt bestuurslid Koen Langenkamp de aanwezige heren Jan Eppo en Piet voor hun
bestuursinzet.
Tevens merkt hij nog op dat het bestuur nog op zoek is naar een bestuursvoorzitter, voorzitter van de
jeugdcommissie en een hoofdtrainer voor de jeugd.

8.

9.

Begroting 2014.
Jan Eppo Nieborg geeft als oud-penningmeester - aan de hand van een getoonde sheet - een toelichting
op de begroting 2014.
Deze toelichting geeft de aanwezige leden geen aanleiding tot het stellen van vragen dan wel tot het
maken van op- en / of aanmerkingen.

10.

Contributie 2014.
Overeenkomstig het voorstel wordt besloten de contributie per categorie met 5% te verhogen.
E.e.a. is een gevolg van de door de KNWU doorgevoerde verhoging “afdracht gelden”per wielerlid van een
vereniging.

11.

Commissies.
Sebastiaan Boerema, Jan Eppo Nieborg en Johan van Dijk geven namens respectievelijk de Jeugdcommissie, de Opleidingsploeg en de Amateurs een toelichting op het reilen en zeilen van het afgelopen
seizoen en blikken vooruit op het komende seizoen 2014.
Vervolgens geven Koen Langenkamp en Jan Nienhuis een toelichting op het wel en wee met betrekking tot
organisatie van wedstrijden en de activiteiten met betrekking PR en Sponsoring.

12.

Trainingen en trainers 2013.
Koen Langenkamp geeft uitleg over de voorgestelde trainingsopzet 2014 en geeft toekomstig trainer
Opleidingsploeg John Kerstholt de gelegenheid om zich zelf voor te stellen.

13.

Rondvraag.
Kees de Jong vraagt waarom in de begroting 2014 een budget gereserveerd is voor huur wielerbaan, tot
nu toe werd gebruik wielerbaan de vereniging toch niet in rekening gebracht.
Antwoord:
Klopt inderdaad. In de begroting 2014 wordt als vast rekening gehouden met nieuwe opzet Wielerdrôme /
Wielercentrum. Stichting Ondersteuning Wielersport (SOW) zal nl. geen deel meer gaan uitmaken van de
nieuw op te richten Stichting Wielerdôme / Wielercentrum. Thans wordt gebruik wielerbaan voor ons
betaald door SOW.

14.

Sluiting
Koen Langenkamp sluit de vergadering en dankt de aanwezigen voor hun komst en inbreng.

