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Notulen 
Notulist ; Selma Jacobs. 
KNWU. Afdeling West. 
Secretariaat: S.Jacobs, Plaggewagen 4, 1261KG Blaricum. 
Telefoon 035-5258352. E mail” Selma.jacobs@planet.nl. 
 
Aan:  Verenigingsbesturen en persoonlijke leden van afdeling West. 
Betreft: Algemene ledenvergadering 14 oktober 2005. 
 
Aanwezig: Verenigingen: De Boscrossers Heiloo,De Kley DriversLangedijk,Schagen,UWTC 
Uithoorn   Wijkeroog Velsen Noord, Barendrecht,Rijswijk, Zoetermeer 77 
ZoetermeerdeSpuicrossers Oud Beijerland.de Kombocht,Bussum, the Wheely’s Baarn. 
Inkoop bekers Peter en Els van der Kolk, Commissie banen Ronald de Visser, commissie 
training Ronald Kooreman,jury coördinator Tonny Schoenmakers 
Afdelingsbestuur, Ad Jansen/voorzitter, Teun Stam/vice voorzitter, Selma Jacobs/ secretaris 
Arriën  Grevink/penningmeester en Hans Hogenboom /lid. 
Afwezig: met bericht Suzanne Jacobs J &R, de IJsselmeercrossers, zonder bericht 
Elco Rikkaert lid CFX, Bob Jong , Daniël Spier 
 
Opening. 
Ad opent om 19.40 de vergadering. 
Het is een turbulent en positief jaar geweest voor de afdeling. 
Het overlijden van Rodney de Koning was een dieptepunt, uiteraard is er een condoleance 
vanuit afd. West naar de familie gegaan, we wensen ze nogmaals sterkte. 
Het  afdelingsbestuur is samen met de commissies een hecht team in de breedte geworden. 
Doordat veel mensen cursussen hebben gevolgd lopen de AK wedstrijden erg goed. 
Bij de NH cup was een groot probleem, OT werd tijdens de wedstrijd ingetrokken, maar de 
inzet daarna van de vereniging verdient een compliment. 
Eén AK was slecht georganiseerd, maar na een gesprek met die vereniging werd de houding 
t.a.v het afd.bestuur weer positief. Er loopt nog een klacht van een rijder tegen een vereniging,  
die klacht is nog in behandeling.De vereniging zegt hierop  te reageren. 
Notulen 21 februari 2005. 
Geen op of aanmerkingen, de notulen worden goedgekeurd. 
Mededelingen en ingekomen stukken. 
Verslagen landelijk overleg d.d. 14 maart en 19 september betreft nieuwe puntentelling en 
kwalificatie EK en  WK wordt  behandeld bij besprekin besluiten landelijk overleg. 
Klacht van een rijder tegen een vereniging, is nog in behandeling. 
Kopie klacht van 2  rijders tijdens de laatste AK in Uithoorn. 
Evaluatie website BMXWEST en nieuwe initiatieven. 
Bert van der Burg. De website wordt druk bezocht, maar Bert wil graag meer terugkoppeling. 
Gastenboek is verwijderd daar kwam een hoop onzin op. 
In maart gaat de website naar een andere provider. Het inschrijfsysteem  voor de afdelings 
training was wat aan de late kant. Verder moeten  regels beter vindbaar zijn. 
Evaluatie AK 2005. 
Naar aanleiding van de trackmanager verslagen is er een rapportage gemaakt over de  AK 
wedstrijden 2005. Bijna alle wedstrijden zijn goed verlopen en ook de organisatie was goed. 
Bussum had een slechte organisatie en Oud Beyerland een slecht EHBO rapport. 
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Volgens het schema van Hans Hogenboom loopt het deelnemers aantal wat af in de loop van 
het seizoen. Volgens Ronald de Visser komt dat mede door dat een aantal crossers stopt na de 
NK. Het grotere aantal deelnemers  OK in de eerste en laatste wedstrijd is te verklaren 
doordat de OK apart wordt gereden. Bij de eerste wedstrijd voor de eigen klasse  doordat de 
eertse inschrijving wat meer tijd kost. 
Bij de laatste wedstrijd na de eigen klasse i.v.m. de tijd die nodig is voor de eind puntentelling 
Peter en Els van der Kolk worden bedankt voor de inkoop van de mooie eind prijzen . 
Er waren dit jaar ook medailles voor alle rijders na de derde manche en truien voor de 
kampioenen, we hopen dat we dat volgend jaar weer kunnen doen.  
Ook de prijsuitreiking in Uithoorn ging uitstekend. 
Annelies Mak vindt dat de trackmanagers er keurig uitzien in hun nieuwe jacks. 
Evaluatie AK abonnement 2005 en wat  gaan we doen in 2006. 
Hans Hogenboom is het meegevallen. Kleine kinderen  kunnen zich zelf inschrijven. 
Hij heeft heel veel positieve reacties ontvangen. Hij vraagt wat de verenigingen ervan vonden, 
hij staat open voor kritiek, daar leert hij van. Simon van Es vindt het  lekker rustig bij de 
kassa..Halverwege het seizoen worden er veel licenties omgezet, maar dat heeft Hans thuis al 
geregeld. John Cosijnse wil rijders stimuleren om zich af te melden. Bert v/d Burg vraagt om 
op tijd de licentie te verlengen, zodra het bordnummer naar buiten komt kan Hans het in de 
computer zetten. We gaan door met de abonnementen. Vraag van Hans ook de OK? 
Daar wordt positief op gereageerd. Hans gaat het uitwerken, ook  de kosten van het 
abonnement wordt uitgewerkt, in principe niet duurder als afgelopen jaar. 
Banen beleid met eisen AK 2006. 
Ronald de Visser ziet enorme vooruitgang. 
In 2006 zijn er al drie banen met een 5, Baarn, Heiloo en Zoetermeer. 
Starthekken worden vernieuwd. Velsen krijgt een superhek. Alle verenigingen behalve 
Bovenkarspel en Barendrecht brengen hun niveau omhoog. 
Zoetermeer, Baarn en Heiloo een 5, Uithoorn een 4 en Bussum een 3. 
Rijswijk, Schagen , Velsen en Oud Beyerland zijn nog met de baan bezig daar kan dus nog 
geen cijfer voor worden gegeven.  In het meerjaren plan van de commissie staat dat 
verenigingen met een 4 en een 5  het eerst aan de beurt komen bij de AK wedstrijden zodat  
de betere banen niet afvallen. 
Voor een IC moet de baan minimaal een 2 hebben en het starthek moet goed zijn. 
Bij de IC in Schagen ging dat mis, Simon heeft op zijn donder gehad, maar heeft excuus 
aangeboden. 
Simon, Schagen is bezig met een veilig starthek en een hogere heuvel. Na 26 november gaat 
de hele baan op de schop. In april denkt hij klaar te zijn, er komt ook een clubhuis en een jury 
ruimte. De keuring van de banen moet 3 maanden voor de wedstrijd, maar als de baan er 
globaal ligt kan dat ook later. 
Teun Stam, Internationaal is men bezig met richtlijnen voor een veilig starthek. 
John Cosijnse, het hek in Bercy wordt standaard voor internationale wedstrijden. 
Ronald, er moet ook meer gelet worden op de veiligheid op en rond de baan. Organisatoren 
moeten daar op toezien. Er moet dus worden gelet dat er geen rijders of fietsen binnen de 
hekken staan en ook de plaats van de baco moet veilig zijn. 
Evaluatie NK en TC gehouden in West 2005. Baarn en Heiloo. 
Brigitte Verkuijl, Baarn. We hebben en goede wedstrijd gedraaid.De zaterdag wedstrijd werd 
ons opgelegd maar was ook leuk, de aanloop was een ramp, de samenwerking met de 
commissie fietscross was slecht., wel veel ondersteuning van het afdelingsbestuur. In het 
verslag  van het LO heeft gestaan dat een niet geselecteerd persoon de TV heeft voorgelicht . 
Dat is zo maar niemand heeft zich bij ons gemeld. 
Ik had graag geweten waar en bij wie ik me had moeten melden 
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Ronald de Visser, Heiloo. Het dieptepunt was de trauma helikopter die nodig was voor Alex 
v/d Putten. De sfeer was toen niet goed meer. Het gaat gelukkig weer goed met Alex. 
Voor de rest was het een goede wedstrijd. 
Ronald, er was 15 man EHBO en een arts aanwezig, maar er was een hoop commentaar  
vanuit het publiek op de EHBO .Ook bij de AK in Bussum was een hoop grof commentaar 
vanuit het publiek. Volgens Simon van Es was de EHBO daar ook niet vooruit te branden, 
maar het is niet de bedoeling dat het publiek gaat schelden. Ook laat publiek veel rotzooi 
achter. Wim Pietese,  dat voorkom je door meer vuilnisbakken te plaatsen. 
 
 
Toewijzing TC en  NK 2006. 
De NK gaat in 2006 naar Valkenswaard. 
In afd. West gaat in principe  een TC wedstrijd naar Heiloo.Er zijn wat problemen geëscaleerd 
maar we zitten nu in een fase dat het misschien nog wel goed komt. 
De TC wordt misschien geruild met Apeldoorn en de verplichte avondwedstrijd naar 
Langedijk. 
 
Toewijzingsbeleid AK met eisen aan de organisatoren. 
Organisatoren moeten zich aan de volgende afspraken houden, 
30 dagen voor de wedstrijd een OT aanvraag met medewerkers lijst opsturen naar het 
secretariaat, dan moet ook het draaiboek klaar zijn. 
Van te voren een bijeenkomst houden met coördinatoren en trackmanager. 
Gaat dat niet goed in 2006, dan in 2007 geen wedstrijd. 
 
Data en toewijzing  AK 2006. 
We gaan met algehele stemmen naar 9 AK wedstrijden in 2006. 
Dat is éénmalig. 
Iedereen is zo druk bezig aan de banen dat het niet goed is om één vereniging uit te loten. 
Het abonnement wordt aangepast. 
AK 1.  26 maart  Uithoorn 
AK 2.   9 april   Zoetermeer 
AK 3    21 mei  Heiloo 
AK 4    18 juni  Baarn 
AK 5    10 september  Oudbeyerland 
AK 6    17 september  Schagen 
AK 7     1 oktober  Rijswijk 
AK 8    15 oktober  Velsen 
AK 9     29 oktober  Langedijk  
 
Klasse indeling 2006. 
Voor meisjes vanaf 15 jaar is het demotiverend om bij de jongens te rijden. 
Het voorstel is om een nieuwe klasse toe te voegen n.l. dames 15 jaar en ouder. 
Ook jongere meisjes kunnen in deze klasse uitkomen. 
Het is uiteraard ook toegestaan om bij de jongens te blijven rijden. 
Niemand is hier tegen. 
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Afdelingstraining. Evaluatie 2005 en 0pzet 2006. 
Er waren 79 rijders bij de afd.training in 2005. 
Voor 2006 heeft Teun heeft een plan opgesteld dat naar de verenigingen is gemaild. 
De trainingen worden begeleid door Ronald Korenman, hij is bij alle trainingen het 
aanspreekpunt. De trainer zal worden bijgestaan door trainers van de club, hierdoor vindt 
kennisoverdracht  plaats .Na de training wordt er geëvalueerd en een kort verslag gemaakt. 
Groep1  rijders 12 jaar en jonger 
Groep 2 rijders 13 jaar en ouder, eventueel aangevuld met talentvolle rijders uit groep 1. 
Uit groep 2 zullen ca. 10 rijders worden geselecteerd voor een te vormen aandachtsgroep. 
De opzet van groep 1 en 2 is verder idem 2005. 
De kosten voor de rijders zijn € 10,00 voor 6 trainingen. 
Data afdelingstrainingen 
1.zondag  22 januari 
2.zondag   5 februari 
3, zondag  19 februari 
4 zaterdag   8 april 
5.zaterdag  20 mei 
6.zaterdag`  17 juni 
Aandachtsgroep. 
1. zondag               5 maart 
2.zateredag  18 maart 
3.woensdag                 29 maart 
4. woensdag  19 april 
5. woensdag  17 mei 
6. woensdag  14 juni 
De locatie wordt later bepaald i.v.m. weersomstandigheden. 
Voor verdere informatie, het document afdelingstraining wordt naar alle verenigingen 
doorgemaild.  
 
 
Opleiding en cursussen 2005 en verder. 
Arriën Grevink,er zijn in 2005 cursussen geweest voor Baco, jury afd., jury nationaal en 
coördinator  en trackmanager. Er komt nog een extra baco cursus  a.s. zaterdag in Heiloo. 
Voor de cursus trackmanager moet je in het bezit zijn van certificaten baco en jury nationaal. 
Volgend jaar komen er geen extra cursussen alleen de regulieren 
Het probleem is dat de KNWU geen voldoende opleiders heeft. 
Elco Rikaert doet de trainerscursussen en het NOT de baco, jury en trackmanager cursussen. 
We willen naar 100% gecertificeerde medewerkers bij de AK wedstrijden. 
 
Bespreking besluiten Landelijk overleg. 
Teun Stam, 3 verenigingen hebben slechts gereageerd op het voorstel van de cfx omtrent 
afschaffen B finale en andere punten telling. 
In de afdeling schaffen we B finale en herkansing niet af. 
We willen de mening van de verenigingen naar voren brengen in het LO. 
Slechts 2 verenigingen zijn zonder meer voor het afschaffen van de B finale, dat zijn Bussum 
en Baarn .Langedijk, Barendrercht, Oudbeyerland en Zoetermeer zijn voor de handhaving van 
de B finale .Schagen, Uithoorn en Velsen willen alleen afschaffing van de B finale in de 
junioren en elite klasses. Het afd. bestuur wil eerst meer duidelijkheid over de puntentelling. 
Ons voorstel is om het een jaar uit te stellen. 
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Rondvraag. 
Wim Pieterse, omdat bij sommige verenigingen het geluid zo slecht is,  is het misschien een 
idee om dat collectief te huren? 
Niemand tegen maar men moet wel eerst  weten wat dat gaat kosten. 
 
Anneloes Mak.In het blad sport en management staat dat er op 22 april een promotie dag is 
voor het fietsen. Kunnen we daar geen landelijke FX promotie dag  van maken? 
Brigitte Verkuyl zegt een wachtlijst te hebben en dus geen promotie te hoeven maken. 
Wim Pieterse zegt door verjaardagspartijtjes op je baan te geven maak je een hoop promotie. 
Ad, we kunnen wel wat doen als afd. bestuur, maar wat doen we nationaal met dat verhaal. 
Ad neemt het nationaal mee, maar het is aan verenigingen om daar op in te haken. 
 
Sluiting. 
Ad sluit om 24.05 uur de vergadering. 
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