Algemene leden vergadering wielervereniging Amsterdam
Dinsdag 7 februari 2017
Aanwezig: Maurice Willems (voorzitter), Ed Bosse (secretaris), Peter Visser (penningmeester), Frans van Rossum
(bestuurslid), Afwezig met bericht Frank Nederveen (bestuurslid).
Leden: Paul van de Berg, Rob Bohte, Marco Postma, Han Wind, Jos Geijsel, Hans Leijnse, Marcel Kamerling, Herman van
Bruggen, Fred Huijstede, Lucas Boswijk, Jeroen Hamer, Arie Zaalberg, Mark Kassteen, Gijs van der Tang, Bert van Ingen,
Rob ooms, Joop Floor, Bart van Breemen, Kristel Nijssen, Frank Nijssen, Paula Dejonckheere, Andre Demeulenaere,
Barend Cerneus, Michiel van Asbeck.
Afwezig met bericht: John Giljam, Jos Backer, Stijn van de Heuvel, Fred de Groot, Carlo de Waal, Harm Post.
Opening:
Mededelingen:
Ingekomen stukken:

Maurice Willems opent de vergadering en verwelkomt alle leden.
Geen mededelingen
Mark Kassteen m.b.t. geluidsinstallatie en clublied. Fred de Groot i.v.m.
beëindiging lidmaatschap i.v.m. verhuizing.
Mark Kassteen vindt dat de geluidsinstallatie niet voldoet. De renners kunnen de
speaker vaak niet verstaan. Hij pleit voor een betere. Daarnaast vindt hij dat een
vereniging als de WVA een clublied zou moeten hebben. Het bestuur erkent dat
er meer opmerkingen over de geluidsinstallatie zijn en dat daar zeker een
oplossing voor gevonden moet worden. Mark benadrukt dat hij wil helpen hier
een oplossing voor te vinden. Wat betreft het clublied, Ed Bosse zal contact
opnemen met Piet Bakker (musicus en wielrenner) of hij iets kan/wil betekenen
voor een clublied.

Verslag ALV 2016:
Herkiesbaar en aftredend bestuur:

Commissie en coördinatoren:

Verslag penningmeester

Verslag kascommissie
Aanstellen kascommissie

Ed Bosse leest de brief van Fred de Groot voor waarin hij de WVA bedankt voor
de mooie en gezellige jaren bij de club.
Het verslag van de algemene ledenvergadering 2016 wordt vastgesteld.
De bestuursleden stellen zich allen herkiesbaar, de vergadering is unaniem van
mening dat het huidige bestuur tot volle tevredenheid haar werk doet en in
deze samenstelling aan kan blijven.
Ed Bosse zegt dat er in januari een bijeenkomst is geweest met de coördinatoren
en het bestuur. Dit heeft geresulteerd in de onderstaande bezetting:
 Bart van Breemen
sponsoring
 Rene Randsdorp
rooster en tijdwaarneming
 Frans van Rossum
kantine
 Gijs van der Tang
inschrijven
 Rob Bohte
EHBO
 Frank Nederveen
onderhoud gebouwen
 Marco Postma
Communicatie / website en facebook
Peter Visser verteld dat de club er financieel goed voor staat, Een uitgebreid
financieel verslag is aan de leden uitgereikt. Er zijn geen vragen of opmerkingen
uit de vergadering.
De kascommissie bestaande uit Andre Demeulenaere en Fred de Groot hebben
het financieel verslag gecontroleerd en goedgekeurd.
De kascommissie voor boekjaar 2017 zal bestaan uit Gijs van der Tang en Andre
Demeulenaere.

Wedstrijden en trainingen

Het onderstaande wedstrijdprogramma wordt door de WVA dit seizoen
georganiseerd;
zaterdagmiddagen vanaf 11 februari wekelijks t/m 7 oktober
13.00 uur trimmers (50+ mogen ook deelnemen)
15.00 uur (basis)licentiehouders (geen jeugd)
Maandagavonden vanaf 3 april t/m 25 september
19.00 uur (basis)licentiehouders (geen jeugd)
woensdagavonden vanaf 5 april t/m 27 september
19:00 uur (basis)licentiehouders (uitgezonderd elite en jeugd)
zaterdag 11 maart kampioenschap van Amsterdam
10.30 uur start trimmers
12.00 uur start nieuwelingen, nieuweling dames en junior dames
13.15 uur start 40 plus, 50 plus en 60 plus
14.45 uur start sportklasse
zondag 12 maart kampioenschap van Amsterdam
12.00 uur start junioren en elite dames
14.00 uur start elite, elite beloften en amateurs
maandag 5 juni District kampioenschap
zondag 9 juli clubkampioenschap
zaterdag 29 juli 2 daagse Sloten (trimmers)
maandag 31 juli in memoriam Ed Snijders 3 daagse
dinsdag 1 augustus in memoriam Ed Snijders 3 daagse
woensdag 2 augustus in memoriam Ed Snijders 3 daagse
zaterdag 5 augustus 2 daagse Sloten (trimmers)
Zondag 13 augustus clubkampioenschap WVA

Jos Geijsel en Tim Veldt geven een presentatie over souplesse training die vanuit
het district Noord-Holland wordt georganiseerd en op het wielerparcours van
Sportpark Sloten en in het Velodrome (op de baan) wordt gegeven. Iedereen is
welkom vanaf woensdag 8 februari wekelijks tot half juni. De wegtrainingen
beginnen om 16.30 uur tot 17.30 uur en op de baan van 18.00 uur tot 19.00 uur.
Het is mogelijk aan beide trainingen deel te nemen of alleen op de weg of baan.
Het bestuur van het district Noord-Holland vraagt aan de deelnemers een
financiële bijdrage per training.
Nieuwbouw clubhuis
Het clubhuis is in juni opgeleverd. bij controle bleek dat er verkeerde tegels in de
douchruimten zijn gelegd (voldoen niet aan de normering) de aannemer zal dit
herstellen op donderdag 8 februari. Vervolgens zal een account verklaring
opgesteld moeten worden om het restant subsidiedeel te verkrijgen.
Sponsoring
Bart van Breemen verteld over de resultaten met betrekking tot het werven van
nieuwe sponsoren en voortzetting van bestaande sponsoren. Nieuwe sponsoren
zijn Robic, Duursport en Meerland Bouw daarnaast gaat Bart in gesprek met Balk
over voortzetting van sponsoring na 2017 (einde sponsorovereenkomst)
Website informatie en communicatie Ed Bosse bedankt Marco Postma voor zijn werkzaamheden voor de website,
fa e ookpagina en het opvoeden van het estuur over het goed informeren
en communiceren. Mede dankzij de vernieuwde website en facebookpagina is
het aantal leden de afgelopen twee jaar flink toegenomen.
Werving vrijwilligers
Ed Bosse vraagt aandacht voor de werving van vrijwilligers, de vereniging is
afhankelijk van vrijwilligers om de wedstrijden te kunnen blijven organiseren,
specifiek worden vrijwilligers gezocht voor de tijdregistratie in het juryhok. Rob
Bohte merkt op dat het dit jaar zo is geregeld dat als je op een zaterdag

Rondvraag

Sluiting

ingedeeld bent er altijd een mogelijkheid is om een wedstrijd te rijden hetzij bij
de trimmers of bij de licentiehouders.
Paul van de Berg vraagt of er belangstelling is voor clinics op de baan
georganiseerd door en voor WVA leden. Er blijkt uit de leden van de vergadering
weinig belangstelling te zijn, bovendien wordt opgemerkt dat er voor
beginnende baanrenners een beginnerscursus is georganiseerd vanuit het
Velodrome na deze cursus gevolgd te hebben mag men pas deelnemen aan vrije
trainingen en eventueel wedstrijden.
Rob Bohte vraagt of er al iets is gedaan om ongewenst verkeer tijdens een
wielercourse te weren. Er zouden waarschuwingsborden geplaatst kunnen
worden met de dagen en tijden van reguliere wedstrijden op het wegparcours.
Besloten wordt om zelf borden te maken en eventueel afzetlint te gebruiken.
Hans Leijnze vraagt of de WVA meer wil gaan doen aan het dameswielrennen,
Kristel Nijssen verteld dat er een dames coördinator is die heel actief is. Peter
Visser zal contact met haar opnemen.
Arie Zaalberg vraagt aan het bestuur om ook de dames die bij de trimmers
meerijden apart te klasseren en prijzengeld te geven. Het bestuur staat hier niet
onwelwillend tegenover en zal kijken hoe dit vorm te geven.
Barend Cerneus vraagt of de WVA wil participeren in de baanwedstrijden die
georganiseerd worden in het Velodrome. Ed Bosse en Maurice Willems willen
dit verzoek bespreken in een bestuursvergadering.
Maurice Willems bedankt de leden voor hun aanwezigheid en inbreng.

