Nieuwsbrief februari 2016

INTRO
Stilte voor de storm. Het nieuwe fietsseizoen nadert; de winter lijkt weer voorbij. De racefietsen
worden weer geprepareerd voor de eerste toertochten.
Intussen waai je buiten wel van de fiets af: het is code oranje; regen en stormwinden houden huis.
Maar er zit gewoon weer een nieuwsbief in je mailbox!

VAN DE VEURZITTER
Voor de 75 procent van onze leden die niet aanwezig kon zijn op de nieuwsjaarsreceptie en voor hen
die (op dat moment terecht) meer geïnteresseerd waren in hun biertje dan in de gloedvolle woorden
van de veurzitter, hier de integrale tekst van mijn toespraak op 7 januari:
Beste leden,
Als dominee Gremdaat heb ik mijn boodschap van liefde al gepredikt in de Nieuwsbrief die in de
maand december in jullie digitale brievenbus viel, dus kan ik het nu kort houden. Dat schijnt ook het
kenmerk te zijn van een nieuwjaarstoespraak, want we komen hier toch primair om het glas te heffen
en te ledigen.
Niettemin, ik heb tegenwoordig veel tijd om na te denken over de club en een van mijn conclusies is
dat we vaak helemaal geen vereniging zijn maar een community van individuen die elkaar naar de
kloten willen rijden. Een relatiebureau voor lichte gemeenschappen die elkaar – bij voorkeur via
whatsapp - opzoeken om een stukje te fietsen. Kikkers in een kruiwagen die eruit springen als ze
dingetjes op hun eigen houtje willen doen.
Dat is op zich helemaal niet erg, maar wat ik voor het komende jaar wens, is dat we meer vereniging
zijn, dingen samen doen en naar elkaar omkijken. In de nieuwe structuur die we binnenkort met
elkaar bespreken, is veel ruimte voor commissies die met een ruim mandaat werken. Dat is ook voor
ons als bestuur nog even wennen, maar we moeten wat meer afstand nemen van de dagelijks gang
van zaken. Wij zetten aan het begin van het jaar de lijnen uit, jullie kunnen daar bij de
seizoensopening of de ledenvergadering je zegje over doen en dan zoeken we het lekker uit met
elkaar.
Het bestuur is er vooral om een goede infrastructuur te creëren waarin het fijn is om te sporten. Op
korte termijn kunnen we al wat laten zien: een praktische en mooie website, fietsenrekken op het
terrein en een gezelliger clubhuis. Daarvoor zijn gistermiddag de eerste stappen gezet met Studiozo,
waarvan een vertegenwoordiger de inboedel heeft bekeken en daarna is begeleid richting
slachtofferhulp. Zodra hij is hersteld, komt er een verbeterplan.
Verder moet het bestuur ook een lange termijnvisie ontwikkelen: waar staan we als club over vijf jaar?
Als het aan mij ligt, hebben we dan minimaal 150 leden van wie 20 of 30 procent vrouw, fietsen we
ook overdag met mensen die daar tijd voor hebben, organiseren we minstens twee toonaangevende
evenementen in het jaar zoals de strandrace en onze eigen toertocht, hebben we ons eigen
mountainbikeparcours op vliegkamp Valkenburg (of waar dan ook in de gemeente), een jeugdafdeling
en een clubhuis dat ’s middags en ’s avonds open is als ontmoetingspunt voor en na fietstochten, of
om op een groot scherm met wat maten de Giro of Tour te kijken.
Dat gaan we allemaal regelen. Niet alleen wij als bestuur, maar met elkaar, want we zijn een
vereniging en geen mandje met eigenheimers.
Daar wil ik graag het glas op heffen: op de toekomst en de club!

Dick van der Plas

MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR
Ons clubhuis
Eerste stappen naar een ‘echt’ clubhuis
Het is al aangekondigd in een vorige nieuwsbrief en de nieuwjaarstoespraak van de veurzitter, maar
de eerste stappen naar een ‘echt’ clubhuis zijn nu daadwerkelijk gezet. Met instemming van het
hoofdbestuur van de ijsclub hebben Rob Onderwater en ik eind januari een gesprek gehad met de
mannen van Studiozo, die al tal van (sport)accommoaties hebben ingericht en ook in Katwijk geen
onbekenden zijn. Bekijk hun projecten maar eens op de website www.studiozo.nl.
Wat we eigenlijk willen als je ‘ons’ gebouw op
de Goerie binnenkomt, dat je meteen het
gevoel krijgt dat je in het honk van een
sportclub bent. De ontwerpers hebben
daarvoor gedurfde ideeën, variërend van
ledverlichting in fietswielen aan het plafond tot
‘wall of fames’ met gelaste frames, sturen en
zadels. Uiteraard krijgen schaatsen en
skeeleren ook hun eigen plek.
In zo’n clubhuis mag natuurlijk ook een bar niet
ontbreken, evenmin als gezellig meubilair.
Binnenkort komen de mannen met een eerste
3D-ontwerp, dat voor ons belangrijk is om het project binnen de club (en de vaste huurder S & R) te
‘verkopen’. En dan moeten we het ook nog zien te betalen. Uiteraard kunnen de kosten drukken door
gebruik te maken van expertise en handige handjes binnen de club, waarmee we jelui op een later
tijdstip zullen lastigvallen.
Maar de trein is in beweging gezet en wat ons betreft stopt hij ook niet meer.
Dick van der Plas

VAN DE TECHNISCHE COMMISSIE
Seizoensopening 2016 op vrijdag 4 maart
Alvast nog even een reminder voor de officiële opening van ons wegseizoen 2016: Deze is gepland
voor vrijdagavond 4 maart.
Uiteraard is deze avond niet alleen voor de weg-fietsers; maar ook voor alle MTB-ers onder ons.
Voor de agenda: vrijdag 4 maart, 20.00 uur (koffie vanaf 19.30 uur), Goerie.

MTB trainingen met Oscar:
Komende periode zijn er uiteraard nog steeds de MTB-trainingen onder leiding van Oscar.
De geplande data en activiteiten zijn onder voorbehoud; diverse parkoersen liggen er momenteel niet
overal even goed bij, en het weer bepaalt vaak waar er nog leuk gefietst kan worden. Informeer dus
steeds even waar en wanneer er gefietst wordt.

VAN DE ACTIVITEITENCOMMISSIE
Clubritten 2016
In de vorige nieuwsbrief stond een overzicht met de geplande samen te rijden clubritten.
Peter Meester heeft die activiteiten op de ritregistratie op onze oude website gezet. Kijk er alvast
naar en vul je naam in; want jullie gaan natuurlijk gewoon mee!
Ook Albert van der Meij post daar regelmatig diverse andere ritten, zowel doordeweeks als op
zondagen.

Wielercafé:
Het volgende café is
zaterdag 13 februari
van 17.00 tot 20.00
Locatie:
bestuurskamer van
de Goerie

Nieuwe site voor wegseizoen in de lucht
Er wordt door Buro Brein nog druk aan gebouwd, maar we kunnen jullie alvast wel een indruk geven
van hoe de nieuwe website van de IJsclub Voorwaarts Katwijk eruit komt te zien. Een ‘landingspagina’
waarop je binnenkomt en kunt kiezen voor schaatsen, wielrennen of skeeleren. Als de ijsbaan open is,
kan hier ook ‘breaking news’ worden weergegeven. Vaste gebruikers, waartoe wij onszelf straks
mogen rekenen, gaan natuurlijk gelijk door naar de pagina Fietsen, waar al het nieuws van de afdeling
terechtkomt, of de agenda waar trainingsritten, clubritten en andere activiteiten worden opgenomen.
Voordat het zover is, moet er nog heel wat werk worden verzet. Want een website hebben is één
ding, hem vullen en up to date houden is nog wat anders. Maar voor het wegseizoen in maart begint,
hopen we dit communicatieplatform in de lucht te hebben. En uiteraard blijven we ook gebruik maken
van Facebook, Twitter of Whatsapp om jullie op de hoogte te houden van wat er binnen de club
speelt.
Dick van der Plas

AGENDA: NOG EVEN ALLE ACTIVITEITEN OP EEN RIJTJE:
14 februari:
MTB training met Oscar; parkoers Noordwijk
28 februari:
MTB training met Oscar; parkoers Zandvoort
4 maart:
Seizoensopening 2016 Goerie
18-25 maart:
Fietsvakantie Mallorca
28 maart:
Clubrit DTC Bultentocht
9 april:
Clubrit Amstel Gold Bordjesroute
30 april:
Clubrit Ardennenoffensief C-niveau onder leiding van Jan Peppelenbos

Reacties of bijdragen
aan de nieuwsbrief
insturen aan:
witteveenr@planet.nl
of
wielersport@ijsclubvo
orwaartskatwijk.nl

