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Vergaderverslag algemene vergadering
Aanwezig:

Iedereen behalve Marnik en Geert Van den Eynde

Locatie:

Parochiezaal Rillaar
e

1. De voorzitter heet iedereen van harte welkom op onze 1 Algemene Vergadering van 2012.
2. MTB-Weekend Happening
a. Flyeren : Eerst en vooral even vermelden dat we dat niet enkel doen om onze tocht in
de verf te zetten maar dat we hierdoor ook ongeveer 1.500€ aan sponsoring binnen
halen waaronder al onze koeken en al onze drank. Eric en ikzelf hebben aan de hand
van jullie antwoorden op onze mail een flyerschema opgesteld. We gaan dit nu even
heel snel overlopen, maar jullie krijgen heel binnenkort het verslag van deze
vergadering via mail en het zal ook te vinden zijn op onze site waar jullie dat kunnen
raadplegen.
b. Vrijdag 13/04/2012 spreken we af omstreeks 17u aan de zaal. We zullen dan de
parking, de zaal, de toog, de inschrijvingen, de douches en de bewegwijzering vanaf
de autostrade al afwerken zodat we op zaterdag enkel nog moeten afpijlen. Nadien
gaan we allemaal samen eten bij de Koekie en doen we daar onze allerlaatste
vergadering voor de TT. (Vleesbrochetten).
c. Zaterdag 14/04/2012 spreken we af omstreeks 8u aan hangaar 18. Daar krijgt
iedereen zijn benodigdheden voor het afpijlen van zijn deel en kan dus iedereen
beginnen afpijlen. Iedereen brengt hiervoor zijn MTB, een rugzakje, een hamer en
eventueel een rol tape mee. Een schieter en nietjes krijg je van de club mee.
 Omstreeks 12u zullen we allemaal samen een broodje eten.
 Omstreeks 16u beginnen we met de inschrijvingen van de 25, 45 en 60km.
 Omstreeks 18u stoppen de inschrijvingen van de 60km.
 Omstreeks 21u stoppen ook de andere inschrijvingen.
 Als avondeten voorzien we spaghetti.
d. Zondag 15/04/2012 spreken we af aan de zaal om 6u30 stipt! Je kan dan nog zeer
vlug een koffiekoek eten om dan meteen jullie plaatsen in te nemen.
 De Inschrijvingen beginnen normaal gezien omstreeks 8u maar jullie weten ook
dat dat vroeger zal zijn.
 De inschrijvingen van de 78km eindigen omstreeks 10u.
 Alle andere afstanden mogen inschrijven tot 10u.
 Voor ’s middags zullen we wel weer iets voorzien om te eten. ’s Avonds zullen we
moeten leven van de adrenaline en van een pintje meer. ☺
e. De werklijst voor gans het weekend wordt binnenkort opgesteld en meegedeeld via
mail en op de site.
f. We doen dit jaar ook mee aan de GoRilHa, maar moeten hiervoor nog zeer weinig
doen. Er zijn geen afzonderlijke flyers meer. Het enige wat moet gebeuren is op één
van de gereden TT’s het spandoek ophangen en op één van de GoRilHa-tochten de
stempelkaarten gaan afstempelen. En omdat Geert en Joepie dit vorig jaar zeer goed
hebben uitgevoerd, mogen zij dat dit jaar terug doen en één keer minder flyeren.
3. Weekend:
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a. Zoals jullie weten gaan we op weekend in Vaals – Hergenrad – Kelmis . We hebben
ondertussen reeds een slaapplaats vastgelegd. Deze bestaat uit een groot en een
kleiner gedeelte waar we allemaal samen met 25 personen kunnen overnachten. Dat
zijn dus 22 Rillaarse Bikers en 2 kookvaders. (De Rudy en de Schrale).
b. De kostprijs van de locatie bedraagt 1.656€.
c. We zullen vertrekken op vrijdag avond rond 17u. De liefhebbers kunnen die dag al
met de fiets naar ginder rijden.
d. Zaterdag, zondag en maandag zullen we drie MTB-tochten doen van telkens om en
bij de 80km aan het tempo van de traagste. Zorg dus dat jullie toch een lichte vorm
van basisconditie hebben.
e. Maandagavond zullen we rond 18u terug huiswaarts keren naar vrouw en kinderen.
4. Enkele andere zaken:
a. Remork : De remork is in volle aanmaak en zal binnenkort in werking worden
genomen. Deze is voorzien om 10 fietsen te laden op een degelijke afstand van
elkaar. Ze is ook voorzien van een handig systeem om de nummerplaat te
veranderen waardoor de chauffeur ook meteen zijn nummerplaat kan plaatsen.
b. Forum : Door de invoering van de remork wordt er nog maar eens gevraagd om het
forum meer te gebruiken en trachten iets te laten weten voor donderdagavond (zeker
als je niet gewoon ’s morgens naar Rillaar komt). Zo weten we ten eerste al of we de
remork dat weekend nodig hebben en ten tweede wie er de chauffeur zal zijn. Er
wordt hier ook gevraagd om na een gereden tocht ook iets te melden op het forum.
Zo weet Eric meteen wie er gaan rijden is en hoeveel kilometers er gereden zijn.
Moest hij toch eens iets vergeten (missen is menselijk) vragen we om even te bellen
of een mailtje te sturen.
c. Site : Hieraan wordt nog ten volle gewerkt. Het is de bedoeling dat er heel binnenkort
meer info over onze TT opkomt, maar ook dat we meer info kunnen zetten bij de
leden en dat het fotoalbum terug kan bezichtigd worden. Voor eventuele vragen of
opmerkingen over de site kan u altijd terecht bij onze PR-man Frank. Ook de
voorwaarden van Van Eyck zullen binnenkort op de site komen.
5. Kasverslag : We hebben voorlopig 6.575€ op de rekening staan. Daar moeten nog wel
verschillende zaken van betaald worden waaronder de remork, onderhoud van de
douchewagen, cadeau Nieuwjaar 2012, …
6. Bikers van het jaar 2011:
a. Eerst en vooral wil ik even melden dat er het voorbije jaar samen ruim 21.000km op
de MTB gereden zijn. De ene heeft daarin al meer aandeel dan de andere, maar als
je dit deelt door 20 leden (toen nog) dan komt dit op een gemiddelde van
1.050km/biker.
b. Er werden dan ook alles samen 537 punten verdiend en dat is dan weer een
gemiddelde van bijna 27 ritten/biker.
c. In de hoofdzaak doen we het allemaal voor onszelf en onze conditie, maar ook toch
wel een klein beetje om biker van het jaar te worden. En daar wil ik nu even op verder
gaan.
de
d. 3 plaats : Joris Bruyninckx met 34 punten, 32 gereden ritten en 1.405km.
de
e. 2 plaats : Bert Van Cleynenbreugel met 36 punten,35 gereden ritten en 1.661 km.
ste
f. 1 plaats : Kris De Rijck met 44 punten, 42 gereden ritten en 1697 km. PROFICIAT
!!!
7. Dubbele punten spel 2012:
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a. Om de strijd naar de Rillaarse Biker van het jaar wat spannender te maken (en ook
wat uitdagender voor sommige andere onder ons) hebben we dit jaar al een eerste
wijziging aangebracht aan ons puntensysteem in het begin van het jaar. Zo zijn Kris
op -3, Bert op -2 en Joris B. op -1 begonnen. Maar om het nog wel leutiger te maken
het we ook onze dubbele punten systeem nog wat aangepast.
b. Werking : Iedere biker werpt straks met twee dartspijltjes naar een dartsblok. Met
deze twee worpen kan je maximaal 40 punten halen (dubbel en trippel tellen hierbij
gewoon als het gesmeten punt en roos telt voor nul). Er zijn ook 40 datums waarop er
een dubbel punt kan worden gehaald en die datum komt overeen met het gesmeten
aantal punten (niet in chronologische volgorde). Maar:
 Werp je in de lijn van de dubbele punten, dan krijg je een extra punt die dag.
 Werp je in de lijn van den trippel, dan krijg je twee extra punten die dag.
 Werp je in de roos, dan krijg je drie extra punten die dag.
 Dubbel, trippel en roos zijn niet te combineren. Hierbij telt gewoon het hoogst
gehaalde.
c. VB : ik werp 1 pijl in de roos en 1 pijl in de 18. Dan krijg ik op de datum die achter
nummer 18 staat 5 punten als ik kom rijden. 1 punt van de gereden rit, 1 punt van het
dubbele punt en drie extra punten van de roos.

