NOTULEN ALGEMENE LEDENJAARVERGADERING
d.d. 3-3-2017
Aanwezigen:

Arjen Nielen, Wim ten Bosch, Simon Koote,
Roel Steentjes, Arjen Buitendijk, Richard Barten,
Paul Schimmel, Erik Kersten, Arie Hooijer,
Jolet Bovendorp, Monique Haverkamp,
John van Oorschot (voorzitter),
Marcel Elshof (notulen)

Afwezigen MKG:
Chris Tiedink, Stef vd Sluis, Wouter van Beek, Jo Ruben, Sonja Hooijer.
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OPENING EN MEDEDELINGEN:

De voorzitter heet de “menigte” welkom. De vergadering vindt dit jaar plaats bij De Stolp in Apeldoorn
Vorig jaar is Roel gestopt als interim voorzitter. Dank voor zijn inzet wordt ondersteund met een
kadootje.
Dit jaar geen contributieverhoging, maar we gaan een club van 50 oprichten. Daarmee bieden we mensen
aan tegen een betaling van tenminste €50 een naamplaatje/reclame op de kantine te mogen plaatsen.
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NOTULEN VORIGE LEDENVERGADERING EN MEDEDELINGEN.

John loopt de notulen door en deze worden goedgekeurd. Afspraak is binnen een termijn van 2 weken
na de vergadering de notulen rond te sturen en daarna kan men 2 weken reageren op de notulen, wordt
er niet op gereageerd dan zijn de notulen goedgekeurd.
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JAARVERSLAG EN BEGROTING PENNINGMEESTER:

Jolet doet verslag van het financiële gedeelte van TCA.
Er is op dit moment een leuk bedrag in kas.
Afgelopen jaar kosten gehad van € 4500.
Voor 2017 willen we proberen €1800 aan onze reserves toe te voegen.
Door Simon wordt aangegeven dat het resultaat van de begroting op €0 moet staan, omdat wij als
vereniging geen winstoogmerk mogen hebben. Jolet gaat dit aanpassen en dit bedrag reserveren voor het
terrein of clubhuis.
Alle verplichtingen en alle uitgaande rekeningen zijn voldaan.
De begroting is ongeveer gelijk aan voorgaande jaren.
Iedereen die stukken wil inzien kan deze opvragen bij de penningmeester.
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VERSLAG KASCONTROLECOMMISSIE:

Wim Ten Bosch heeft de boeken gecontroleerd en vindt dat de administratie er netjes uit ziet
Hij heeft een aantal steekproeven uitgevoerd en die waren akkoord.
Wim blijft nog een jaar aan.
Graag willen we een tweede kascommissielid. U kunt zich hiervoor aanmelden bij het bestuur.
De aanwezigen hebben al in de kascontrolecommissie gezeten of hebben nauwe banden met het
bestuur.
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Commissie

Voor verschillende commissies zoeken we nog handen om te helpen.
Indien u graag wil weten wat u kunt hierin kunt betekenen kunt u contact opnemen met het bestuur.
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Verder zoeken we mensen die:
•
nonstops mee uit kunnen en willen zetten voor de (club)wedstrijden
•
stukjes voor de PR-commissie willen schrijven. B.v. stukken over de gereden wedstrijden,
aanleveren van foto’s.
Baancommissie:
De baancommissie is nog op zoek naar 15 steigerpijpen om de omheining van het terrein compleet te
maken. Als de omheining klaar is, wordt een codeslot gemonteerd, waarvoor ieder lid een persoonlijke
pincode krijgt. Iedereen kan op het terrein en kan de poort open laten zolang er iemand is. Het laatste lid
dat vertrekt van het terrein is verantwoordelijk voor het sluiten van de poort.
Op deze manier proberen we ongewenste bezoekers van het terrein te houden.
Er volgt een discussie over de zin en onzin van een slot, maar uiteindelijk is iedereen het erover eens dat
ten behoeve van het behoud van het terrein een slot een goede oplossing is.
Na het NK Jeugd zijn een aantal kleine aanpassingen van het terrein gepland, meer rekening houdend
met de classic en beginnende rijders. Als u ideeën heeft over de inrichting van het terrein kunt u deze
melden bij de baancommissie.
Evenementencommissie:
De evenementencommissie is nog op zoek naar controleurs voor het NK Jeugd dd. 25 maart 2017.
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BESTUURSVERKIEZING

Er is geen verkiezing van nieuwe bestuursleden.
Peter wil zijn bestuursfunctie als algemeen bestuurslid na dit jaar beschikbaar stellen. Kandidaten die zijn
functie willen opvullen kunnen zich melden bij het bestuur.
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JAARVERSLAG

Marcel heeft het jaarverslag uitgeprint en dit word rondgedeeld en gelezen door iedereen.
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EVENEMENTEN 2017

NK jeugd
26 maart (25 Maart uitzetten)
Classic
19 Augustus (18 Augustus uitzetten)
Regio
11 November
BBQ trial
Datum wordt nog gepland
Werkdag
Datum wordt zo snel mogelijk gepland
Clubtrials
30-4, 13-5, 28-5, 3-6
Vaak zijn de proeven erg lang bij clubwedtstrijden. Liever meer korte proeve uit zetten. De intentie is om
minimaal 6 proeven uit te zetten, tenzij er erg weinig deelnemers zijn bv door het slechte weer. Er is altijd
behoefte aan hulp bij het uit zetten, helemaal van mensen met ervaring, zodat andere daar weer van
kunnen leren.
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TRAININGEN 2017 EN REGELEMENTEN

We gaan in ieder geval voor dit jaar 2 data vast zetten om training te gaan geven.
Marcel gaat Peter vd Sluis benaderen voor deze lesdagen. (Actie: Marcel)
Regelementen
De KNMV gaat dit jaar weer stop rijden.
Op de site trialen.com staan de nieuwe regels.
De EK en WK gaan blijven nonstop rijden .
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LID VAN VERDIENSTE

Roel Steentjes.

11

RONDVRAAG

Simon Koote:
- Zijn de Trainingstijden op facebook aangepast? Nee zijn alleen toegevoegd.
- Staat in de vergunning van de gemeente de trainingstijden vermeld? Kunnen deze eventueel
worden uitgebreid? We gaan uitzoeken of we meer uren mogen rijden. (Aktie Sonja)
- Het Aggregaat is kapot gegaan, hoe gaat het ermee? Een nieuwe regelaar is vandaag binnen
gekomen en wordt één dezer dagen gemonteerd.
- Ik heb een houten tafel over, is dat wat voor het terras? Heel graag
- Is er behoeft aan omroepspeakers? Heel graag.
Roel:
-

De 50 plus groep is die weg? Ja rijden voorlopig in Arnhem. Maar komen nog wel eens rijden en
zijn ook nog lid. De baan moet voor iedereen toegankelijk zijn en blijven.

Richard:
- Hoe gaan we de stroom regelen voor de NK jeugd? Paul vraagt of hij via zijn werkgever een
aggregaat kan regelen. Richard wil deze evt. halen en terug brengen.

SLUITING
Niets meer aan de orde zijnde sluit John de vergadering. Iedereen bedankt voor de aanwezigheid en
inbreng.
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