Secretariaat: Kees Gels email : kees.gels@gmail.com; tel 06-14698034
Kerklaan 38 1189 WG Nes a/d Amstel

Supportersvereniging Nes a/d Amstel
Aan de leden en donateurs
Notulen: Algemene leden vergadering .
Datum : 27 september 2015.
Plaats : “Den oude koestal” bij de familie Boelrijk .
Agenda:

Agendapunten voor de vergadering

Ingekomen stukken

Huidige bestuur stelt zich voor komend jaar weer beschikbaar

Verslag 49e Ronde van Nes a/d Amstel

Verslag afgelopen jaar

Verslag penningmeester , kascontrole en instellen nieuwe kascommissie

Verslag 10e editie Nesser Cross

Activiteiten komend jaar
o
Nesser Cross programma en categorieën
o
Voorjaar: is er animo om weer een monstertocht te gaan rijden rond het IJsselmeer op één dag?
o
5 mei Hemelvaartsdag Polderfietstocht
o
20 mei 50e Wielerronde van Nes a/d Amstel.
4e categorieën te laten starten
Suggesties om van deze 50e ronde iets bijzonders te maken

Rondvraag

Verslag:
Aanwezig leden: Wim Jansen, Cor Baas, Jeroen Verhoeven, Wil Nieuwendijk, Marino den Haan, Miep Nieuwendijk –
van Schaik, Karel Nieuwendijk, Henk Boelrijk, Johan Boelrijk
Bestuur: Jan van der Lelie, René Markus, Kees Gels
De voorzitter opent de vergadering en verwelkomt de leden.
Het huidige bestuur stelt zich voor het komende jaar beschikbaar. Aangezien er geen tegenkandidaten zijn, blijft
het zittende bestuur aan.
Verslag van de 49e ronde van Nes a/d Amstel
Het grootste probleem was dit jaar de financiering. In een voor ons vrij laat stadium was besloten samen met de
organisatie van de ronde van Amstelveen en Ouderkerk a/d Amstel een sponsor krant uit te geven. Dit is uiteindelijk
heel goed gelukt. Mede door een paar grote sponsors zoals van der Veldt, van Scheppingen en Marcel Jacobs was
het financieel haalbaar.
Volgend jaar is zal de sponsoring ook weer met een gezamenlijke krant worden georganiseerd.
Veel dank is verschuldigd aan de verkeersregelaars, de leden van het Comité en Jos Wesselingh.
Polderfietstocht
De fietstocht is weer uitstekend verlopen mede dankzij de inzet van Marino, Miep en Jan
Nesser cross
Dankzij het prachtige weer waren er 230 deelnemers.
Verslag afgelopen jaar.
Er is dit jaar een bijzondere algemene leden vergadering (BALV) geweest. Daarin was besloten door te gaan met de
Supportersvereniging. Het aantal leden is inmiddels 143; contributie is zoveel mogelijk opgehaald.
Verzoek aan de leden die nog geen e-mail adres hebben opgegeven, dit indien aanwezig, alsnog te doen aan het
secretariaat.
Verslag van de kascommissie
De supportersvereniging heeft WTC De Amstel en haar renners gesteund met een bedrag van € 1000,--.
De kascontrolecommissie, vertegenwoordigd door Wim Jansen en Johan Boelrijk constateerden geen gekke dingen,
geen buitensporige uitgaven. De kascontrolecommissie hebben het verslag goedgekeurd. Wel werd er geconstateerd
dat er een optelfout zat in het overzicht. (was inmiddels gecorrigeerd)
Vervolgens werd de contributie weer vastgesteld op 5 euro.
Geplande activiteiten voor dit jaar:
5 mei de Polderfietstocht langs de zuidelijke stelling van Amsterdam; Dit jaar is er een samenwerking gevonden
met de Rabobank
20 mei de 50e Wielerronde van Nes a/d Amstel
20 augustus : Organisatie IJsselmeerronde. Een iets ander concept worden aangehouden als voorheen: de ronde
wordt verreden op zaterdag, start 6.00 uur bij het clubgebouw van de Amstelbocht; gemiddelde fietssnelheid 30
km/u, lengte 340 km. Inschrijven bij het secretariaat, inschrijfgeld € 20,-Oktober 12e Nesser cross in de competitie Amsterdamse Cross Centrale
Rondvraag:
Wil Nieuwendijk complimenteert het comité voor een geslaagde ronde.
Marino den Haan is blij dat de Supportersvereniging overeind is gebleven.
Miep van Schaik Nieuwendijk doet de suggestie om de 50e ronde te laten starten door Kees van Schaik – de winnaar
van de 1e ronde van Nes a/d Amstel
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Karel Nieuwendijk is blij dat de Supportersvereniging wordt voortgezet.
Johan Boelrijk is het daar grondig mee eens
René Markus denkt dat de voortzetting van de Supportersvereniging goed is voor de Nes.
Cor Baas komt met de suggestie het startschot voor de 50e ronde te laten verrichten door de voorzitter van WTC de
Amstel.
Jan van der Lelie: er is geen enkele klacht binnengekomen na de ronde.
Om 22.30 uur sluit de voorzitter de vergadering en bedankt iedereen voor zijn of haar aanwezigheid en start het
informele gedeelte van de avond.

De supportersvereniging organiseert i.s.m. WTC de Amstel onder auspiciën
van de KNWU een wielerwedstrijd – categorie III evenement:

Start en finish: Restaurant Cantina del Corazon, Amsteldijk z 162

Start 19.15 uur
PROGRAMMA:

1. 1 combi elite , amateur junior vrouw
2 Masters 40+ Sportklasse / amateurs
3 Masters 40- Sportklasse / amateurs / junioren
4 Nieuwelingen

3 ronden
4 ronden
5 ronden
3 ronden

Toeschouwers dienen uiterlijk om 19.00 uur in Nes a/d Amstel te zijn. Dit in verband met het afsluiten van het
parkoers van 19.00 uur tot 21.00 uur (parkeren bij de Urbanus kerk en de Wijnschuur).

Fietstocht langs de FORTEN VAN DE STELLING VAN AMSTERDAM
De supportersvereniging van Nes aan de Amstel organiseert de traditionele

Rabo-Polderfietstocht op Hemelvaartsdag donderdag 5 mei 2016.
De fietsvriendelijke tocht gaat dit jaar langs de forten van de zuidelijke Stelling van Amsterdam.
De volledige uitgezette route langs 7 forten is 55 km.
De kortste route is 25 km en komt langs 5 forten.
De verkorte route is 45 km en komt langs 6 forten .
De route gaat dit jaar langs de forten aan de zuidkant van de Stelling. U krijgt dan een mooi beeld van de
geweldige verdedigingswerken die in het laatst van de 18e eeuw hier zijn aangelegd
Het land werd 30 cm onder water gezet, inundatie, en onbegaanbaar voor paard of wagens en te ondiep om te
varen. De stelling is nooit gebruikt en eenzelfde stelling rond Antwerpen is in de 1e wereldoorlog ook niet
gebruikt. De Duitsers liepen er gewoon omheen.
Inschrijven kunt U van 10 uur tot 12.00 voor € 5,00 (kinderen € 2,50) in het dorpshuis De Nesse in Nes aan de
Amstel het surfeiland tussen Vrouwentroost en de Aalsmeerse watertoren. Voor Rabo leden is de tocht gratis, op
vertoon van hun Rabopas.
Bij het volbrengen van de tocht krijgt U een leuk aandenken.

