Onderwerp:
Datum:
Locatie:
Aanwezig:
Afwezig:

1.

Notulen najaarsvergadering.
26 oktober 2010.
Wielerhome Stadsbroek te Assen.
Leden volgens presentielijst.
Dennis Terpstra, Fokke Been en Henk Hamminga (met kennisgeving).
Alle overige leden (zonder kennisgeving).

Onderwerp
Opening.
Voorzitter Marcel Biesheuvel opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Vervolgens memoreert hij de aanwezigen aan enkele hoogte en dieptepunten van het wegseizoen 2010.

2.

Mededelingen.
Geen.

3.

Ingekomen stukken.
Geen.

4.

Notulen voorjaarsvergadering van 9 maart 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.

5.

Vaststellen Jaarverslag 2009.
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.

Begroting 2010.
Penningmeester Jan Eppo Nieborg geeft - aan de hand van een getoonde sheet van de powerpointpresentatie - een toelichting op de begroting 2011.
Na deze toelichting worden door de aanwezige leden worden geen op- en / of aanmerkingen gemaakt.

7.

Contributie 2010.
Besloten wordt de contributie voor het jaar 2011 niet te verhogen.

8.

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 nieuwe seizoen 2011.

9.

Bestuurszaken / -verkiezingen.
Aftredend en niet herkiesbaar is Roberta Kuis.
Voorgesteld wordt Fokke Been toe laten treden tot het bestuur.
Er zijn geen tegenkandidaten gesteld.
De aanwezigen kunnen zich verenigen met de benoeming van Fokke.
Vervolgens bedankt de voorzitter Roberta voor haar bestuurs- en ATBinzet.

10.

Wijziging Huishoudelijk Reglement.
Voorgesteld wordt het Huishoudelijk Reglement zodanig aan te passen dat er één keer in het jaar een
Algemene Ledenvergadering behoeft te worden belegd.
De aanwezige leden kunnen zich met dit wijzigingsvoorstel verenigen.

11.

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

12.

Renner en renster van het jaar.
Vanwege hun prestaties worden tot respectievelijk renster en renner van het jaar 2010 uitgeroepen
Nathasja Heijting en Roy Eefting. Zij krijgen van de voorzitter een boeket bloemen uitgereikt.

13.

Rondvraag
Voorzitter Marcel Biesheuvel geeft de handige stand van zaken / status weer met betrekking tot de
realisatie van een Asser Wielercentrum.
Kees de Jong vraagt wanneer de nieuwe website online gaat.
Antwoord:
Hier wordt hard aan gewerkt en zoals het er nu naar uit ziet zal medio Februari a.s. de site online gaan.

14.

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

