Notulen Algemene Ledenvergadering RWC Ahoy op 7-3-2017.
Voorafgaand aan de vergadering worden de Nederlands Kampioenen van 2016/winter 2017
gehuldigd:
Lauren Molengaaf
MTB en veldrijden meisjes cat 3 (10 jarigen)
Edo Maas
Weg Tijdrit Nieuwelingen
Daan Sintmaartensdijk
Weg Junioren
Vincent Hoppezak
Baan Omnium
Daan Hoole
Baan achtervolging
Er werd afscheid genomen van leden van de jeugdcommissie en trainer:
Lydia Maathuis
Willy Visscher
Jolanda Breekweg
Evelien Tiegelaar
Michael van der Wolf
1. Opening:
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
De voorzitter vraagt 1 minuut stilte voor de leden die afgelopen jaar zijn overleden:
Gerard Rommers en Henk Vink.
2. Vatstellen agenda:
Geen aanvullingen.
Mededelingen:
Website:
De nieuwe website is in de lucht. Ook andere social media zoals facebook en twitter zijn
vernieuwd.
Leden:
In 2016 hebben zich 90 nieuwe leden aangemeld, maar ook hebben 70 leden opgezegd.
Het bestuur en commissies gaan zich inzetten om leden te werven en te behouden.
Het bestuur is blij en erkentelijk met alle vrijwilligers en leden die de handen uit de mouwen
steken.
RWC Ahoy is financieel en sportief gezond.
A13/A16 lijkt geen probleem meer. Hier uit voort gekomen zijn de plannen voor Sportpark
Noordrand,
Een multifunctioneel sportpark. Plan voor een 200M skeelerbaan, aangelegd door SVR en
SVL. Uitgezocht gaat worden of de drie verenigingen kunnen samengaan in een Stichting.
Samenwerking betekent ook, meer kans op subsidie.
3. Notulen ALV 1-3-2016:
Geen opmerkingen.
4 en 5:
Verslagen zijn te lezen op de website.
6 en 7: Financieel overzicht en verslag kascontrole commissie:
De kascontrole zal plaatsvinden op 21 maart.
Dick licht de begroting toe.

2017 is het laatste jaar van de huidige shirt sponsoring. Sponsorbedrag is iets minder,
vanwege dit laatste jaar.
8 en 9: Plannen 2017:
Verbouw/renovatie door Arno:
Er komt ook subsidie beschikbaar voor groot onderhoud, zoals verven buitenkant
clubgebouw, vervangen van deuren en boeibord.
Er ligt een vergevorderd ontwerp om een nieuw trainingsruimte te bouwen, circa 100M2. De
financiering hiervan wordt 1/3 RWC Ahoy, 1/3 subsidie en 1/3 lening. Arjan Scheer heeft een
voorlopig ontwerp gemaakt. Martijn Anhalt heeft de vergunning en subsidie aangevraagd. De
ALV geeft akkoord voor de nieuwe trainingsruimte.
Onderhoud gebouw en bouw trainingsruimte zijn aparte projecten.
PR/marketingplan door Wouter:
De start was met End Of Season feestje in oktober 2016.
RWC Ahoy is een mooie vereniging, een vereniging om trots op te zijn. Het voornemen is om
leden te werven en te behouden.
Plan richting 2020. De wereld verandert, behoeftes van mensen veranderen, ook de
flexibiliteit in sport/sporten veranderen.
De sponsor-/ partnercommissie gaat dit jaar hard op zoek naar shirt sponsoren voor 3 jaar.
In 2016 waren nieuwe initiatieven die dit jaar voortgang vinden, zoals de Bakker Breggen
toertocht, Ride like a pro, introductie clinic’s.
10. Bestuurssamenstelling:
Vincent Harte heeft zich beschikbaar gesteld als nieuw bestuurslid. Unaniem aangenomen
met applaus.
Johan Bal heeft te kennen gegeven dat hij wil stoppen als bestuurslid. Zo ook Gerard Buijing.
Marian Bunnik wil dat er een deel van haar taken wordt overgenomen.
11. Rondvraag:
Hans: Sportpark Noordrand. Houdt RWC Ahoy zeggenschap over het terrein?
De drie verenigingen zijn voornemens om hier goede afspraken over te maken, die ook op
juridisch vlak zijn onderzocht.
Nico: Trainingsruimte? Ja de trainingsruimte is een meerwaarde voor de club.
Nico vindt dat de informatie over deze ALV vooraf niet goed te vinden was. Moet altijd alles
op internet en facebook te vinden zijn? Waarom niet persoonlijk?
Volgend jaar 10 boekjes maken met de verslagen.
New Energy Tour kan aangevraagd worden bij de KNWU via de vereniging RWC Ahoy. Wat
krijgt RWC Ahoy hiervoor terug? Bv een VIP tent bij starten/of finish.
Voor andere en speciale vragen kunnen de leden terecht bij bestuursleden die in
verschillende groepjes aan tafel plaatsvinden.
12. Sluiting:
De voorzitter sluit de vergadering en dankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en inbreng.
Opgemaakt door Marian Bunnik.
Maart 2017.

