Nieuwsbrief
Geen training op 28 december a.s.
In verband met de kerstvakantie en de kerstdagen is besloten dat er op 28 december 2014 geen
training is. We pakken de draad weer in het nieuwe jaar op (4 januari 2015).

Nieuwjaarsbijeenkomst
In januari zal weer onze jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst worden gehouden. Tijdens deze
bijeenkomst zullen wij de jaarlijkse clubbekers uitreiken en officieel afscheid nemen van onze
gewaardeerde trainer en bestuurslid Floor Rikaart. De exacte datum volgt spoedig!

Zeer dringende oproep EHBO’ers c.q. BHV’ers.
Onze geliefde BMX-sport is er eentje vol plezier en spektakel. De aard van de sport brengt met zich
mee dat er jammer genoeg ook nog wel eens wordt gevallen. Onze stoere BMX’ers staan, ondanks de
schrammen en schaafwonden, meestal gewoon weer op en gaan weer fietsen; de echte “spirit”. Een
enkele keer is de val zo ernstig dat het verstandig is om even langs een arts/ziekenhuis te gaan.
Om beide situaties goed, maar ook veilig, te kunnen afhandelen is de aanwezigheid van een EHBO’er
zeer belangrijk. Sterker nog, ze zijn een vereiste.
Door het recente vertrek van een aantal vaste EHBO’ers komt het de laatste maanden steeds vaker
voor dat het bestuur een kunstgreep moet toepassen om de training te kunnen laten doorgaan,
omdat er geen EHBO’er beschikbaar is. Een zeer ongewenste situatie die voor het bestuur niet langer
kan voortduren. Dit heeft te maken het feit dat de vereniging altijd aansprakelijk is op het moment
dat EHBO niet (goed) is geregeld. De nood is ondertussen zo hoog dat het afblazen van
trainingssessies in beide groepen dreigt. Dat kan niet de bedoeling zijn.
Daarom doet het bestuur een zeer dringende oproep aan (ouders/verzorgers/vrienden van) leden
van onze vereniging om zich aan te melden als EBHO’er tijdens trainingen. Hoe meer EHBO’ers er
zijn, hoe minder vaak je hoeft te worden ingeroosterd. Ben je nog niet in het bezit van een EHBO
diploma, maar lijkt het je wel leuk, meldt je dan ook aan. We kunnen dan bekijken hoe we een en
ander organiseren. Tot slot. Als je binnen je bedrijf of bij een overheidsinstantie bedrijfshulpverlener
(BHV’er) bent, mag je je ook aanmelden.

Je kunt je aanmelden via info@bmxzoetermeer.nl of je kunt Marco van Reeuwijk (coördinator EHBO)
of Melanie Hoogendoorn tijdens de trainingen benaderen.
Doel van deze oproep is het voorkomen van uitval van trainingen. Echter als EHBO blijvend niet
georganiseerd kan worden zijn we als bestuur tot onze grote spijt genoodzaakt om trainingssessies af
te blazen. Kortom, help nu onze vereniging uit de “EHBO-brand”.

Contributie 2015/betaling borg/betaling club 2
Recent hebben alle leden de verlengingsbrief ontvangen. In de brief is aangegeven welk bedrag je
voor 1 januari 2015 dient te hebben betaald. Het totale bedrag is opgebouwd uit de “normale”
contributie, het inschrijfgeld club 2 van volgend jaar en een borg van 50 euro (per gezin).
Naar aanleiding hiervan hebben enkele leden om nadere informatie gevraagd. Daarom nog een keer
in het kort. De algemene ledenvergadering heeft op 17 maart jl. unaniem ingestemd met een
voorstel van het bestuur over de opbouw van het lidmaatschapsgeld met ingang van het seizoen
2015. In het voorstel wordt gesuggereerd bestuursleden, trainers en coördinatoren van het betalen
van de borg uit te sluiten. Dit dient echter niet naar de letter maar naar de geest van het voorstel te
worden geïnterpreteerd.
Dit betekent dus dat ook alle bestuursleden, trainers en coördinatoren per gezin ook gewoon de 50
euro borg dienen te betalen, die ze aan het eind van het jaar krijgen terugbetaald. Het kan immers
gebeuren dat bestuursleden, trainers en coördinatoren voortijdig stoppen en daarmee niet aan de
voorwaarden van het voorstel hebben voldaan. Door deze groepen letterlijk uit te sluiten van
betaling van de borgstelling zou ongelijke behandeling van leden ontstaan, waarmee de intentie van
het voorstel teniet wordt gedaan.
Kortom elk gezin betaald gewoon 50 euro borg.
Daarnaast is door de algemene ledenvergadering ingestemd met het voorstel om het inschrijfgeld
voor de club 2 onderdeel te laten zijn van het lidmaatschapsgeld.
Wellicht ten overvloede, alle stukken van de algemene ledenvergadering kunnen op het
afgeschermde deel van de website altijd worden ingezien.
Tot slot. Zolang niet is voldaan aan alle financiële verplichtingen zal de ledenadministratie de afgifte
van de licentie bij de KNWU niet vrijgeven. Daarnaast blijft 1 januari 2015 de deadline voor
verlenging van je lidmaatschap. (zie verlengingsbrief).

Foutje!
In de haast zijn er per abuis wat foutjes geslopen in de verlengingsbrief. Dat heb je met een drukke
bankmedewerker. Die kunnen gewoon niet rekenen ;). De contributie (ex borg) bedraagt € 115,50
i.p.v. € 115,00. Voor een eerste gezinslid komt de totale contributie inclusief borg op € 165,50. Indien
je de contributie al hebt betaald dan verzoeken wij je de € 0,50 alsnog te voldoen.

Grote Clubactie

Dit jaar heeft onze vereniging voor het eerst meegedaan aan de Grote Clubactie en met succes! De
opbrengst voor onze club bedraagt maar liefst € 708,60! Dit zal allemaal ten goede komen aan de
club! De stand is gezet voor onze eerste deelname. We hopen dat we dit volgend jaar kunnen
overtreffen!

HERHAALDE OPROEP! Per direct zijn wij op zoek naar een nieuw bestuurslid!
Vanwege het aftreden van Floor Rikaart zijn wij per direct op zoek naar een nieuw bestuurslid. Het
huidige bestuur bestaat op dit moment uit Eite Levinga (Voorzitter), Melanie Hoogendoorn
(Secretaris), Hans Bouwmeester (Penningmeester), Marco van Reeuwijk (Alg. bestuurslid) en Rogier
den Ouden (Alg. bestuurslid).
Het betreft een algemene bestuursfunctie met een specifiek aandachtspunt c.q. coördinerende rol
(nog in overleg te bepalen). Het bestuur vergadert 1 x per maand. Ben jij enthousiast en zie jij het
zitten om een betekenisvolle rol te vervullen in het bestuur van BMX club Zoetermeer, geef dan je
gegevens door aan het volgende e-mailadres: info@BMXZoetermeer.nl.
(bij meerdere aanmeldingen zal er een stemming plaatsvinden onder de leden)

Sponsoring
Op dit moment zijn we druk bezig met de opzet van een sponsorbeleid. We willen graag een verdere
groei van de vereniging en verbeterde baan. Om dit te bewerkstelligen zijn sponsorgelden nodig.
Daarom een oproep binnen onze eigen vereniging. Heb je een eigen bedrijf en interesse in een stukje
sponsoring en wil je nog gebruik maken van een aftrekpost voor 2014 of heb je een sponsorbudget
beschikbaar voor 2015. Laat het ons dan weten! info@BMXZoetermeer.nl.

Succesvol sinterklaasfeest
Op 4 december is er een sinterklaasfeest georganiseerd door onze activiteitencommissie. Sinterklaas
en zijn pieten waren uitgenodigd. De hele avond zijn onze leden druk bezig geweest om de pieten
BMX te leren. De avond werd afgesloten met een heus diploma uitgereikt door Sinterklaas.
Een speciale dank aan Angelique Arendzen, Astrid Hoorn en Daphne Hartveld die deze avond hebben
georganiseerd! Bedankt meiden het was een groot succes!

