Jaarvergadering d.d. 15 mei 2009 in cafe De Drie Pilaren te Oudeschoot

Opening:
Afmeldingen zijn binnengekomen van fam van dijk, Verloop,
Tauber, Herder, Leeuw. Ausma, Schulting, Mulder en Kooystra
De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom .
Hij houdt een kort relaas over het ontstaan van shorttrack
Als club hebben we een goed seizoen gedraaid. De trainingen werden goed bezocht
Notulen vorige vergadering.
Een ieder heeft het per mail ontvangen , op 1 opmerking na werd het akkoord bevonden. Jan
Nijdam dient Jan Heida te zijn
Binnengekomen stukken
Han de Nekker heeft een brief gestuurd naar het bestuur over de gewest selectie. De
voorzitter geeft uitleg over deze brief, het wordt meegenomen naar TC vergadering.
Jaarverslag
We hebben vier clubwedstrijden gehad, positief was ook dat Daan en Sjinkie een training
hebben meegedraaid
De regiocompetitie bestond helaas maar uit 2 wedstrijden.
SCT heeft door ijstekort geen wedstrijd georganiseerd, er wordt getracht om vroeg in het
seizoen een wedstrijd te organiseren. Enschede had vuil ijs en organisatorisch
loopt het nog niet .
Misschien is het een optie om regio Noord en Oost te koppelen. Hier wordt over nagedacht
We kunnen evt materiaal van maple bemachtigen met tussenkomst van J de Jong
De resultaten van de pupillen waren goed, een compliment aan marieke en alwin.
Sjinke is kampioen bij de A-junioren heren, Jorien kampioen bij de A-junioren dames (NK)
Karina de Leeuw is derde geworden bij het NK. De bloemen worden uitgereikt
De voorzitter komt terug op het wk teams, welke zeer goed was verlopen, ook de ISU was
tevreden.
Verslag penningmeester
Het financiele overzicht lig ter inzage. Het vermogen is anzienlijk. Echter deze buffer heb je
wel nodig.

Kascommissie
T Feenstra en S Slump hebben de financiele administratie in orde bevonden. De nieuwe
kascommissie bestaat uit T Feenstra en A Visser. S. Slump krijgt bloemen voor het vele
werk.
Vaststelling contributie
Deze blijft gelijk al wordt de vereniging wel hogere ijshuur doorbelast
Materiaalverzorging
We kunnen niet meer ijs krijgen in de ijshockeyhal, de Stichting jeugdijshockey soupeert
alle ijs op en wil eigenlijk nog meer ijs. De kwaliteit van het ijs gaat omhoog. De rode
rand onderzijde kussens zijn van kevlar en zijn erg hard.
Regionale en landelijke Ontwikkelingen
er zijn niet zoveel ontwikkelingen op dit gebied. De voorzitter is aanwezig geweest bij de
plannings-commissie Shorttrack, er waren onduidelijkheden wie of waar kan en
mag rijden. De KNSB heeft het masterplan ontwikkeld. Er moeten eigenlijk 4 clubwedstrijden
gepland worden, is het een optie om Trias erbij te betrekken, dan gaat het om de
pupillen.
Het beleidsplan loopt tot 2010. Het dient verder te worden ontwikkeld naar 2014. Er zijn
potentiele medaillekandidaten
Verslag trainers
Niels: We zijn eerder begonnen, bovendien zijn er jongeren bij de ouderen gekomen. Als het
regent dan wordt er niet geskeelerd maar gelopen. Dit jaar geen zomerwijs, de zomertraining is belangrijk. Het seizoen begint al vroeg en eindigt ook eerder, door de vele
wedstrijden in maart.
Feestavond.
Op 5 juni gaan we met elkaar bowlen,
Rondvraag
Prinsen:

volgens haar worden de reiskosten vergoed door de KNSB
(jury)

Prinsen

Zorgvuldiger met de blokjesleggers omgaan
(bij het WK teams dienen ze 16 jaar te zijn
Info mail BCC versturen

A Boerma

verstuurt weer een mail over activiteiten

H Wijnja

verdere communicatie gewest/club
Tijdens de wedstrijden geen discussie wie of de rijders coacht
De aanwezige clubtrainer coacht op dat moment
graag vantevoren enig overleg met de trainer over de te rijden
heat. De voorzitter zorgt dat er tussen de trainers afspraken
gemaakt worden.

Christien

Er komen nieuwe inschrijfformulieren, deze goed lezen en
Retourneren

A Soet

Er dient een prijzenkast te komen

De voorzitter sluit de vergadering om 21.30 uur en wenst een ieder wel thuis

