Notulen 94ste ALGEMEN LEDEN VERGADERING
Woensdag 29 November 2017
notulen: R. Wolter-Cornelissen

1. Opening 20:00 uur
De voorzitter opent de 94ste Algemene Leden Vergadering en heet iedereen welkom.

2. Minuut stilte:
In verband met het overlijden van Gerda Verhoeven-Kars houden alle aanwezigen 1
minuut stilte.

3. Mededelingen/ingekomen stukken
3 leden van de TC, 3 renners en 1 ere- lid, hebben zich voor de vergadering afgemeld.
Verder geen mededelingen/ingekomen stukken.

4. Goedkeuring Notulen 93ste ALV van 29 november 2016
De notulen van 29 november 2016 worden hierbij goedgekeurd.

5. Jaarverslag voorzitter
Ook dit jaar was het een roerig jaar voor De Bataaf en dat zal komend jaar niet veel
anders worden. Om de club levendig te houden zijn we genoodzaakt om samen te
werken met andere clubs. Zij maken gebruik van de accommodatie en zijn een ware
aanwinst gebleken voor De Bataaf.
De fusie tussen de Skeeler Vereniging en de IJsclub is een feit. Handbal vereniging
Vos heeft haar draai hier gevonden en de financiële resultaten laten zien dat dit een
goede keuze is geweest.
Dit jaar en komend jaar zal in het teken staan van de aanleg van de BMX baan. Met
een mooie gift van de J.C. Ruigrok Stichting kon de aanleg beginnen. Helaas zal dit
bedrag niet toereikend zijn en zijn we nu druk met andere subsidie aanvragen om dit
alles toch te kunnen realiseren.
Wij hopen dan ook met de komst van de BMX baan op weer veel nieuwe leden en
vooral ook jeugdleden.
Het leden aantal van de toerafdeling gaat behoorlijk omlaag. Voornaamste reden is
dat de gemiddelde leeftijd al aardig hoog was en dat velen stoppen omdat het fietsen
niet meer gaat. Dit is een tendens die al een aantal jaren aan de gang is. Hoe kan je
dit als vereniging veranderen. Ook de leden hebben hier geen verklaring voor.
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De voorzitter geeft aan dat er komend jaar een grote omloop gepland staat voor 30
september 2018, “Omloop Haarlemmerliede en Spaarnwoude” de voorbereidingen
zijn al begonnen.Dit zal een omloop worden voor de Sportklasse.
De donderdagavond interclub competitie zal ook gewoon door blijven gaan.
Echter zijn we altijd opzoek naar vrijwilligers die tijdens de wedstrijden kunnen helpen
of achter de bar. Met name de kantine bezetting is vaak moeilijk en de voorzitter
vraagt de leden of ze eventueel bereid zijn om een verplichte bijdrage te geven als
men zich niet een aantal keren per jaar als vrijwilliger inzet voor de club.
De leden geven aan dat dit geen goede ontwikkeling is. Persoonlijke benadering en
aangeven wat er zoal moet gebeuren zou een veel effectievere manier zijn om
vrijwilligers te krijgen. (beter communiceren naar de leden)
6. Toerafdeling
De toerafdeling geeft aan een moeizame start te hebben gehad. Weinig animo in het
begin. Dit kwam voornamelijk door het slechte weer.
De woensdagavonden worden ook steeds minder bezocht. De voorrijders geven aan
dit nog gewoon te willen blijven doen.
Naast de toertochten volgens de kalender worden er ook wel eens
aanvragen/verzoeken van buiten gedaan. In mei kregen we het verzoek van de
senioren vereniging Zwanenburg om een toertocht voor e-bikers te organiseren.
Helaas waren er op de dag voor vertrek te weinig aanmeldingen en werd de toertocht
afgeblazen.
De laatste toertocht de Snerttocht (november) werd afgesloten met een heerlijke kop
snert. Waarvoor dank aan de dames die deze snert hadden gemaakt.
Leo geeft aan dat de toerkalender 2018 weer op de website beschikbaar is en dat
men tijdens de wintermaanden gebruik kan maken van de spinninglessen om de
conditie op pijl te houden.

7. Financiën
De kascontrole heeft weer plaatsgevonden en de financiële stukken zijn weer
goedgekeurd.
De penningmeester bedankt Edwin Rutte en Marcel Jacobs voor hun inzet. Zij zullen
volgend jaar vervangen worden door: Ron Jacobs en Kees Teeuwen met als
reserve lid de heer W. Bols (laatste jaar).
De penningmeester geeft middels zijn presentatie weer hoe de financiën er voor
staan.
Vorig jaar had hij al aangegeven dat er een verdeling zou komen tussen de Kantine
en HSC.
De kantineverhuur en de bar leveren veel op en is dus een belangrijke inkomsten
bron voor de kantine. Een grote kostenpost is onderhoud en parcours.
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Dit jaar hebben we 54 stuks zonnepanelen aangeschaft met behulp van
handbalvereniging VOS.
Dit bespaart op de energiekosten, tevens verlichting aangepast (led) en is het dak
van de kantine geïsoleerd.
Weite geeft aan dat er dit jaar ook een post op de begroting is m.b.t. onderhoud
clubhuis/parcours.
Er zullen binnenkort noodzakelijke investeringen gedaan moeten worden.
Zoals: Een nieuw ronde bord, wastafel bijkeuken, toiletten maken en moderniseren
en saneren van de oude koelcel (asbest verwijderen).

De HSC inkomsten: sponsor geld, grootste uitgave: afdrachten KNWU en NTFU
De KNWU is weer om hoog gegaan met hun bijdrage, vandaar genoodzaakt de
contributies te verhogen.
TC leden
€ 60,00 (afdracht NTFU = 38,50)
Jeugd
€ 55,00 (afdracht KNWU = 11,50)
Overige leden HSC € 87,00 (afdracht KNWU = 11,50)

8. Verkiezing renner van het jaar en aan aanmoedigingsprijs 2017
De leden stemmen unaniem voor Matthijs Büchli. Hij was niet aanwezig maar krijgt
op een ander tijdstip de prijs van “Renner van het jaar 2017” uitgereikt.
Het bestuur heeft Yvonne de Jong de “aanmoedingsprijs 2017” gegeven. Helaas kon
Yvonne er vanavond niet bij zijn, maar Paul van de Ven heeft de prijs voor haar in
ontvangst genomen. Yvonne is lid van ons dames-team en heeft onlangs een strand
race op haar naam geschreven.
9. Toekomst H.S.C. de Bataaf
Hoe krijgen we meer mensen op de fiets en lid van H.S.C. de Bataaf.
In eerste instantie blijven we de toertochten organiseren en rijden en zullen dit met
veel enthousiasme doen. Wellicht kunnen we e.e.a. vernieuwen door daar tochten
aan toe te voegen of onze deelname aan andere evenementen zodat we ons zelf
in de kijker rijden… Bijv. wel deelnemen aan bijvoorbeeld de Schipholfonds toertocht
met een heel deelnemersveld van HSC de Bataaf toermensen in hetzelfde outfit.
Zodra de BMX baan af is, gaan we dit weer promoten bij de scholen en gaan we
scholen bezoeken om jeugd leden te werven voor zowel het wielrennen als het BMXen.
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Opzetten Denk tank: voorzitter Paul van de Ven samen het Henk Jan Millenaar en
Michael Bron en evt. nog (oud) renners/sters die mee willen denken hierover.
Verder gaan we gewoon door met de interclubwedstrijden en de cross wedstrijden
tijdens de wintermaanden (om de week)

10. Rondvraag
Geen bijzonderheden

11. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22:30 uur.
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