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1. Opening
De opkomst is hoopvol, Rennie opent de vergadering om 20:07:26. De dagen worden
langer, het winterseizoen is voorbij en wij focussen ons op het nieuwe zomerseizoen.
2. Notulen vorige vergadering
Geen opmerkingen, notulen goedgekeurd.
3. Correspondentie en mededelingen
Aanwezigen wordt medegedeeld dat de vereniging drie portofoons heeft aangeschaft om
de communicatie op de Westfries te verbeteren. Hierbij moet vooral gedacht worden aan
de communicatie tussen de jurykamer, de jury op het middenterrein, starter en eventueel
de coaches. De portofoons zullen zo nodig ook gebruikt worden tijdens de tijdritten in de
Beemster. Voorts geen mededelingen en/of correspondentie
4. Verslag van de wintertraining
Leo heeft weer een mooi verslag gemaakt en leest dit voor.
5. Bericht van de Penningmeester
Cor deelt de begroting alsmede de cijfers 2016/2017, ons boekjaar loopt van 1 juni
t/m 31 mei, uit en geeft hier deskundig uitleg hoe de cijfers moeten worden
geïnterpreteerd. En zoals het er zich nu laat aanzien sluiten we dit jaar positief af en
begroten we ook positief.
Voor dit boekjaar is dit mede te danken aan het niet organiseren van de Jan Duif Bokaal
en het verdwijnen van de Doorloper daarnaast is er minder ijs gehuurd door de komst van
de categoriewedstrijden en zijn de trainingskampen mede door de sponsors positief
uitgevallen.
Voor de begroting 2017/2018 geld voornamelijk dat de terugloop van het aantal leden en
de daarmee gepaard gaan de inkrimping van het trainerskorps bijdraagt tot een positief
resultaat.
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Tot slot de Club van 20 deze sluit dit boekjaar ook positief af mede doordat Leo en
Rennie hun trainingsvergoeding in de kas van de Club van 20 storten. Ook de begroting
2017/2018 zal mede hierdoor sluitend zijn.
6. Commissies
Rennie geeft een opsomming van de diverse commissies. In de Activiteiten commissie
hebben zich een aantal personele veranderingen voorgedaan. Patrick en Fleur leggen hun
functie neer. Zij zullen worden opgevolgd door het Han en Brit.
Het wedstrijdsecretariaat kent de volgende bezetting: Jack, Dirk, Jolanda en Marijke.
Klaas zal fungeren als back-up en zal tevens het zomerprogramma doen, strandlopen en
en tijdritten.
Patrick komt met het idee om ook een commissie te formeren om de website en sociale
media te beheren en actueel te houden. Er is al een serieuze kandidaat namelijk Bastiaan
Ruiter echter zoeken we nog iemand die hem gaat assisteren. Er zal een mail naar de
leden worden gestuurd met deze informatie en gelijk de vraag wie wil Bastiaan assisteren.
7. Zomerprogramma
Leo presenteert het zomerprogramma wat begint op 8 mei met onze trainingen in de
Beemster. De duintraining is op woensdag in Bergen. De data van de wielertijdritten zijn
op dit moment nog niet bekend omdat het de bedoeling is dat we deze zomer weer gaan
skeeleren en dit mogelijk ook op dinsdag plaats zal vinden. Wel is er bekend dat er in
verband met de vakantie er drie ritten voor deze zullen plaatsvinden. De Strandlopen
vinden plaats op 28 juni en 13 september. Daarnaast zal er aan het begin en aan het eind
van het seizoen een Coopertest worden organiseren.
Zomerkamp vindt plaats in het weekend van 23/25 juni en voert ons wederom naar St
Jans Klooster in Overijssel.
8. Rondvraag
Patrick vraagt status van het promotiebord op de Westfries want hij heeft geconstateerd
dat ons logo verdwenen is. Uit het bestuur wordt geantwoord dat er om een nieuwe
presentatie was gevraagd maar de termijn van aflevering was erg kort. Toen is besloten
om dan maar alles te verwijderen. Er word over het algemeen erg moeilijk gedaan over
het wel of niet plaatsen. Daarnaast draait onze presentatie alleen op de trainingen terwijl
we meer gebaad zijn bij de publieksuren. Tijdens eerstvolgende BC vergadering zullen
hier vragen over worden gesteld. Overigens wordt het memobord bij de uitgang door ons
wel gebruikt en ook de bakjes voor promotiemateriaal bij de ingang van de kantine.
Lieneke vraagt wat de bedoeling is van de skeelertrainingen. Bestuur beantwoord dat dit
ter ondersteuning is van het schaatsen en zal worden verzorgd in samen werking met STG
Hoorn op de baan van de IJs & Inlineskateclub Purmerend. Na inventarisatie zal dit op
dinsdag- of op Donderdagavond.

Rennie bedankt de aanwezigen voor de belangstelling en hun aanwezigheid en
nodigt hen uit om onder het genot van een drankje nog wat na te praten vervolgens
sluit hij de vergadering om 21:01:16
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