** Jaarverslag 2010 MTB vereniging Havelte e.o. **
Inleiding.
Voor u ligt het jaarverslag 2010 van de Mountainbikevereniging Havelte. Een jaar
waarin de vereniging verder is gegroeid in ledenaantal, er mooie activiteiten zijn
gehouden, de jeugdleden de bovenhand krijgen en waar we aan het eind van het
jaar een nieuwe website hebben gekregen. Lees gerust het geheel maar eens
door en dan zul je zien dat 2010 een goed jaar is geweest. Wel één opmerkelijk
feit: het eerste jaar waarbij jeugdtrainingen wegens winterse weersomstandigheden zijn afgelast. Het voorjaar van 2010 was daarin extreem. Maar verder
geen bijzonderheden.
Leden
Per 1 januari 2010 is MTB Havelte begonnen met 418 leden (per 1-1-2009:
379 leden) en in oktober 2010 mochten we lid nummer 750 (sinds de
oprichting in 1998) verwelkomen: Thomas vd Bult uit Steenwijk. Deze mijlpaal is
met gepaste trots door de club (en Thomas) gevierd: bij ons vaste kledingadres
Herman Jubbega heeft Thomas een nieuwe kledingset aangeboden gekregen
door de vereniging. Eind 2010 staan we inmiddels op 488 leden, met die
kanttekening dat er (evenals in andere jaren ook het geval is) een aantal
“opzeggers” per
31-12-2010 is. Per saldo is de club over 2010 met ruim 30 leden gegroeid.
Verheugend is het om te constateren dat de jonge aanwas uitstekend is: de
zaterdagmiddaggroep groeit elke week nog! Op dit moment zijn er 120 leden
jonger dan 18 jaar.
Financiën
MTB Havelte streeft er naar om een financieel gezonde vereniging te zijn en voor
eventuele tegenvallers een kleine reserve aan te houden. Voorts moeten we
richting de leden en de sponsoren (zonder hen zijn we nergens!) ieder Euro goed
besteden en kunnen verantwoorden.
Eind 2009 is de begroting voor 2010 vastgesteld in de ledenvergadering en was
er geen noodzaak om de contributie voor 2010 te verhogen. Daarnaast zijn we
zeer te spreken over het feit dat, ondanks de financieel moeilijke tijden, we al
onze sponsoren voor 2010 aan boord gehouden hebben. Voor de
Koninginnecup, onze landelijke MTB wedstrijd, hebben we voor het tweede jaar
SEAT Arend Benthem gestrikt. Dat is zeer verheugend.
Door strak op de financiën te zitten is het dit jaar weer gelukt om, ondanks
enkele bijzondere en onvoorziene uitgaven, binnen de begroting te blijven.
Een pluim aan de penningmeester.
Website
Tijdens de ledenvergadering van november is de nieuwe website in gebruik
genomen. Patrick Roelofs van Webnovation heeft de totale website van de
vereniging vernieuwd en daarmee gemoderniseerd. Belangrijke informatie is in
een oogopslag te vinden en door de overzichtelijke indeling vind je snel de
informatie die je zoekt.
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Fietskleding
Sinds 2007 is de kleding (inkoop, verkoop, passen, afhalen, afrekenen, etc) voor
MTB Havelte in vertrouwde handen bij Anneke Jubbega. Geheel vrijwillig stelt
Mitsubishi- en Hyandai-dealer Herman Jubbega een deel van zijn showroom ter
beschikking en worden leden altijd prima geholpen door zijn vrouw Anneke.
Voor het eerst sinds 2005 is er weer een second hand sale gehouden: in mei
2010 is er, naast veel gebruikte kleding van (vooral) jeugdleden die van eigenaar
gewisseld is, veel nieuwe kleding besteld. Wegens succes hebben we 12 maart
2011 weer een second hand sale gepland.
In 2010 zijn er 3 bestellingen gepleegd bij de leverancier Bioracer (juni en
oktober en december). Aangezien er meestal voldoende voorraad is van de
courante kledingstukken en maten, hoeft bijna niemand lang te wachten op zijn
of haar kleding. Een toenemend aantal jeugdleden maakt ook gebruik van de
Rabobank WestDrenthe kortingsregeling (shirt kort en broek kort voor € 25).
Wintercompetitie 2010.
Oorspronkelijk zouden er 3 wedstrijden verreden worden; er heeft echter maar 1
wedstrijd kunnen plaatsvinden. Het parcours was moeilijk uit te leggen vanwege
winterse weersomstandigheden. Begin 2011 vindt in samenwerking met
Steenwijk een wintercompetitie van 4 wedstrijden plaats.
Jannie Bosscha vrijwilligster van het jaar 2009.
Jannie Bosscha uit Tuk is door de leden van Mountainbikevereniging Havelte e.o.
gekozen als vrijwilligster van het jaar 2009. Tijdens de ledenvergadering in de
maand maart werd Jannie blij verrast door deze verkiezing. Via de website had
het bestuur een oproep geplaatst om kandidaten aan te leveren. Janny haar
kandidatuur werd zelfs ondersteunt door meerdere leden.
Jannie Bosscha is de vrouw die samen met haar man Wolter bijna alle
wedstrijden in een jaar bezoekt. Ze staat met raad en daad langs de baan.
Iedere renner kan een beroep op haar doen. Van koffie schenken tot het
aangeven van de drinkbekers. Voor onze wedstrijdrijders is dit werk van
onschatbare waarde en daarom deze nominatie tot vrijwilligster van 2009. De
leden waren het hier roerend mee eens!
Interessante lezing tijdens de ledenvergadering.
Tijdens de ledenvergadering, die door ruim 40 leden goed werd bezocht,
verzorgde Erik Oosting uit Geesbrug een interessante lezing over het materiaal
waar frames en velgen van worden gemaakt. Zijn voorkeur is carbon en hij heeft
4 jaar onderzoek gedaan naar de kwaliteit hiervan. Erik heeft een grote kennis
over materiaal, gebruik, veiligheid en onderhoud. Dus werd het een geanimeerde
bijeenkomst .
MTB Clubkampioenschappen 2010 Havelte e.o.
Op woensdag 16 juni werd voor de tiende keer onze MTB
clubkampioenschappen gehouden. De opkomst was goed met ruim 70 leden
zodat we weer mooie wedstrijden hebben gehad. De wedstrijdleiding was in
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handen Wolter Bosscha, coördinator route was Peter Beijne en Janny Bosscha
regelde de inschrijving. Dus dat was allemaal goed verzorgd! De kampioen bij
de jeugd tot en met 10 jaar: Ramon Eikelboom en bij de meisjes Anne Cossee.
Jeugd 11 en 12 jaar Stan Bloemberg en Iris Ton werd 1e meisje. Bruno Nakken
werd 1e bij de jeugd 13-14 jaar. Alex Kuiper bij de nieuwelingen/junioren, Michiel
van Goor bij de licentiehouders en Johan Dolstra bij de recreanten.
Jeugdactiviteiten
Het jaar 2010 begon voor de jeugd met winterse perikelen. Omstandigheden
waren soms zo slecht dat er zelfs trainingen op de zaterdagmiddag afgelast
moesten worden! Een unicum, aangezien dit nog niet eerder is gebeurd!
Op de zomerstop na werd er iedere zaterdagmiddag getraind. Meerdere nieuwe
gezichten mochten we verwelkomen van zowel jongens als meiden, zodat we nu
op het eind van het jaar regelmatig met meer dan 50 kids de mooie omgeving
van Havelte intrekken voor een mtb-training.
De eerste grote activiteit was de Rabobank Landelijke Jeugdwedstrijd op
zaterdag 24 april 2010 met 207 deelnemers uit heel Nederland. Een 30-tal
kinderen van onze vereniging hebben aan deze wedstrijd meegedaan, waarbij
het voor velen de eerste echte wedstrijd was.
Die ervaring kwam goed van pas bij de clubkampioenschappen: bijna alle
prijzen waren prooi voor de kids van de zaterdagmiddag. Enkelen hadden de
smaak van het wedstrijdrijden te pakken en waren dan ook vaker bij wedstrijden
(van met name de Landelijke Jeugdcompetitie) te vinden.
Eind juni werd het jeugdweekend gehouden waarbij op de zaterdag ook het
jaarlijkse diplomafietsen werd afgenomen. 29 jongens en meiden deden mee aan
het jeugdweekend, 26 kinderen hebben voor een diploma gefietst. De diplomauitreiking vond een week later plaats; daarna kon de zomerstop beginnen.
Op zaterdag 18 september werd de Rabobank Landelijke Jeugddag
gehouden. Spelenderwijs werden deze dag aan meer dan 50 kinderen de
beginselen van het mtb-en bijgebracht. Dit vond plaats in kleine groepjes, zodat
al snel op de site en omgeving overal activiteit te bespeuren was. Na afloop
natuurlijk voor iedereen nog een leuke herinnering.
In oktober en november werd er meegedaan aan de Parel van Drenthe Toertocht
en de Vos gevulde Koekentocht. Een prachtig gezicht om tijdens deze tochten
zoveel jong grut mee te zien doen, waarbij het bij de een makkelijker gaat dan
bij de ander. Maar daar is natuurlijk niets nieuws aan: dat zie je ook (zelfs) bij de
groten, de zogenoemde volwassenen!
Arend Benthemcup
Onze Nationale MTB wedstrijd op 25 april 2010 was een groot succes!
Hoofdsponsor Arend Benthem SEAT autobedrijf uit Meppel heeft dankzij zijn
bijdrage aan het succes meegewerkt. Maar liefst ruim 400 deelnemers hebben op
deze zeer warme en zonnige dag het vuur uit de sloffen gefietst. Wel zal er voor
2011 gekozen gaan worden voor een UCI wedstrijd zodat we hopelijk ook onze
landelijke toppers aan de start krijgen. De wedstrijd is dan gepland in het
weekend van 6 en 7 mei.
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Nederlandse kampioenen.
2010 heeft twee kampioenen opgeleverd. Jelmer Jubbega uit Havelte is
Nederlands kampioen bij de espoirs onder 23 jaar geworden. Christiaan Last
flikte het voor de vier keer om kampioen te worden bij de Masters 30 +. Beiden
zijn goede voorbeelden van het juiste verenigingsklimaat. Jelmer fiets bij de
Rabobank wielerploeg en Christiaan fietst onder de bezielende leiding van de
familie Gaastra bij het Visscher Holland team. Naast de vereniging zijn er dus
gesponsorde teams die het wedstrijdfietsen in deze regio verder ontwikkelen.
De Twaalfde Parel van Drenthetocht.
In 2010 hebben ruim 550 mountainbikers genoten van de mooie omgeving van
Havelte. Want naast bossen en uitgestrekte heidevelden heeft het dorp Havelte
ook hele mooie plekjes. Fietsen langs oude boerderijen en landwegen van
vroeger, geeft een bijzondere kick. Daarom liep de route over de Raadhuislaan,
Dorpstraat, Kosterijweg en Boskampbrugweg richting Darp. De meesten gingen
voor de 45 km, omdat de tocht goed te fietsen was. De deelnemers waren zeer
te spreken over deze eenmalige route door het dorp. Afwisseling van parcoursen
maakt de deelname aan de Parel ieder jaar aantrekkelijk”, volgens Roel Ekkel.
Dat ze het goed gedaan hebben bleek o.a. uit het feit dat de EHBO een hele
rustige ochtend had. De fietsers waren heel tevreden over de verzoring. Want
de krentebollen, fruit en sportdrankjes, hadden gulle afnemers. Aan het eind
van de ochtend waren de verzorgingstenten helemaal leeg en zullen de
organisatoren volgend jaar iets meer bij Abe Brouwer in moeten slaan. Al met al
een zeer geslaagde dag voor heel veel sportieve mensen.
De elfde VOSbanket gevuldekoekentocht.
De elfde Vosbanket Gevulde Koekentocht in Dwingeloo is bezocht door ruim 70
deelnemers. Heerlijk weer, een prachtige omgeving en heel veel blad op de weg
heeft van de tocht een unieke tocht gemaakt. Henk Wijshake organiseert dit
evenement jaarlijks en het is nog steeds een feest om deel te nemen. Dus ook
in 2011 een VOS gevulde koekentocht.
MTB ver. Havelte huldigt trainers en kampioenen.
Tijdens de ledenvergadering van de MTB-vereniging Havelte is stilgestaan bij de
successen van de club. Sinds 2006 zijn er jaarlijks meerdere Nederlandse
kampioenen gehuldigd. Ook dit jaar was het raak. Jelmer Jubbega uit Havelte en
Christiaan Last uit Steenwijk zijn beide kampioen geworden in de klasse Espoirs,
resp. Masters 30+. Het bestuur heeft ook stil gestaan bij de inzet van haar 14
trainers. Allemaal mensen die wekelijks op vrijwillige basis in weer en wind op
pad zijn met jeugd- en seniorleden. De vereniging heeft inmiddels 478 leden en
de aanwas bij de jeugd blijft groeien. Op de zaterdagmiddag zijn er verschillende
groepen jongeren, die rond Havelterberg trainen. Ruim 50 mountainbikers en –
bikertjes hebben dan les in techniek en fietsvaardigheden.
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Klanttevredenheidsonderzoek onder jeugdleden en licentiehouders.
Lars Koldeweij en Nino Santing hebben voor school een onderzoek gehouden
onder alle jeugdleden van onze vereniging. Vanuit de gedachte, dat de leden en
jongeren zelf een prima beeld kunnen schetsen van hoe zij tegen hun sport en
de activiteiten aankijken, is de opdracht uitgewerkt. Wat is hun motief om te
fietsen, waarom vinden ze de sport mooi, welke positieve punten kunnen ze
benoemen, welke activiteiten nemen ze deel en hoe ervaren ze dat? Daarnaast
staat de vraag centraal wat er eventueel gemist wordt en waar behoefte aan is.
Welke leuke ideeën kunnen worden opgepakt in 2011 en daarna? De respons
was erg goed. Ruim 50% heeft het formulier teruggestuurd en daarmee kan de
uitkomst als representatief worden aangemerkt. Tijdens de voorjaarsledenvergadering op 16 maart 2011 worden de resultaten kenbaar gemaakt.
Daarna kan het bestuur een uitvoeringsplan maken voor het jeugdbeleid en voor
de wedstrijdrijders.
Oliebollentocht
Op woensdag 29 december is het jaar feestelijk afgesloten met de jaarlijkse
oliebollentocht. Gezellig een uurtje fietsen door de koude natuur en daarna
opwarmen bij de kachel van FDS met de lekkere oliebollen van Harm Dolstra. Hij
is onze bakker en kan dat als geen ander. Ruim 50 leden hebben genoten van
een traditionele afsluiting van het jaar.
Sponsoren verdienen hulde
Ook dit jaar hebben we veel steun gehad van onze sponsoren. Het ledental groeit
nog steeds en onze sponsoren blijven ons trouw. Dus zeker op deze plaats lof
voor deze bedrijven die onze steun zeker verdienen:










RABOBANK WEST DRENTHE HOOGEVEEN
AREND BENTHEM SEAT DEALER IN MEPPEL
BERTS BIKESHOP IN MEPPEL
TEN VEEN TWEEWIELERS IN STEENWIJK EN OLDEMARKT
MARTIJN POUWELS RACE EN BIKE CENTRE IN TUK
HERMAN JUBBEGA HYUNDIA/MITSUBISHI DEALER MEPPEL
UNIVE VERZEKERINGEN WEST DRENTHE
CLUB FYSIO THERAPIE IN STEENWIJK
C 1000 ABE BROUWER IN HAVELTE

Wij danken onze bedrijven voor hun bijdrage en hopen ook in 2011 weer een
beroep op hen te kunnen doen.
Slot.
2010 kan de boeken in als een goed verenigingsjaar, met een groeiende
jeugdafdeling en dus een groeiende vereniging. De financiën zijn prima op orde
en de wedstrijden worden prima goed bezocht ook door leden van de vereniging.
We hebben zelf twee Nederlands kampioenen in ons midden. Wat wil je nog
meer!
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Verder zijn de verstandhouding met alle terreineigenaren en sponsoren zeer
goed. Ook voor 2011 gaan we op deze in geslagen weg verder.
Petra Haverman, secretaris van de MTB vereniging.
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