
Verslag Voorjaarsvergadering 12 februari 2008 Ons Huis 

Afzeggingen: Stephan van Dongen, Frank Huls, Hans Kemink, Gerard van Heel, André Harbers, Ria Wezenberg, 

Herman Hesselink, Jan Bulsink, Charles Keijser en Rik Fisser 

1. Opening: 

Klokslag 20:00 opent de voorzitter de vergadering en heet  iedereen van harte welkom. Een speciaal 

welkom naar de zieken; Henk Steverink en Frank Wilbrink. Er wordt stil gestaan bij het overlijden van 

Ben Disveld. Hij is afgelopen seizoen plotseling overleden aan een longembolie.  

2. Ingekomen stukken: 

Er zijn geen ingekomen stukken, wel een extra agendapunt, namelijk het overhandigen van de cheque 

voor KIKA aan Marjan Klein Hesselink. 

3. Notulen voorjaarsvergadering 2007: 

Het verslag voorjaarsvergadering wordt vastgesteld. 

4. Bestuurswijzigingen: 

Henk Nijman heeft te kennen gegeven zijn bestuursfunctie neer te willen leggen. Het bestuur gaat met 

de overgebleven 5 personen verder. 

5. Evaluatie seizoen 2007: 

De voorzitter meent dat het seizoen zeer positief is verlopen, het mooie voorjaar, de feestelijke 

bijeenkomst bij het Föster, de spinning middag waarbij de marmotte is beklommen en de 

informatieavond over de theorie van trainen waren allemaal een succes. Ook de trip naar Mallorca 

met bijna 60 personen is goed verlopen en René en Charlotte worden bedankt voor de organisatie.  

Hans geeft aan dat het fietsen in 3 groepen dit jaar zeer goed is bevallen.  

René  meent dat er het hele jaar kan worden gefietst. Er wordt besloten om de tourkalender en het 

clubkampioenschap tot 1 november te laten doorgaan en daarna zo snel mogelijk het nieuwe seizoen 

weer te laten beginnen.  

6. Overhandigen cheque KIKA: 

Marjan Klein Hesselink vertelt een indrukwekkend verhaal over haar dochter Ester, die op 11 jarige 

leeftijd is overleden aan kanker. Ze vergelijkt het bestrijden van de ziekte met het fietsen van een 

loodzware Pyreneeën rit. Ester wilde schrijfster worden en is begonnen een boek te schrijven. Na haar 

overlijden hebben de kinderen uit haar klas het boek verder geschreven. Voor leden die dit boek 

willen kopen, kunnen dit bestellen bij Wim Lammers. De opbrengst van het boek gaat naar KIKA. De 

voorzitter krijgt een exemplaar van het boek overhandigd. Vervolgens  overhandigd de voorzitter een 

cheque van € 1.250,- . 

7. Concept touragenda 2008: 

Henry presenteert het concept van de touragenda. Verzoek vanuit de zaal om ook “Rose tocht” en de 

“Teckelenburger Rundfahrt” in te plannen. De tourkalender zal verlengd worden. 

Tevens legt Henry uit hoe de punten voor het clubklassement door de tourleider aan Gerben Klein 

Lebbink moeten worden doorgegeven. 

8. Stand van zaken clubkleding: 

Willie vertelt dat de Rabobank zal stoppen als sponsor van de kleding. We moeten dus een nieuwe 

kledinglijn ontwikkelen dat aan een aantal criteria voldoet. Er moet zo min mogelijk reclame op, de 

kwaliteit moet goed zijn, het design moet herkenbaar zijn met opvallende, verkeersveilige kleuren en 

het moet vooral mooi zijn. Een set zal bestaan uit: 2 shirts kort, 1 shirt lang, 2 korte broeken 

(dames/heren), 1 dunne lange broek zonder zeem, 1 body en een paar handschoenen. De kleding is in 

bruikleen en dient bij opzeggen van lidmaatschap schoon ingeleverd te worden. Vervolgens laat Willie 

het concept ontwerp zien dat met applaus vanuit de zaal wordt bewonderd. De afbeeldingen geven 

een indicatie hoe de kleding wordt, maar het zijn nog schetsen. Om de kleding te kunnen bekostigen 

en om ons huidige uitgavenpatroon in stand te houden , zal met ingang van dit seizoen de contributie 

van €5,- per maand naar €8,- per maand gaan. De zaal stemt met algehele stemmen toe. 



 

 

Dit jaar zullen we nog met de huidige RABO kleding fietsen. Eind dit jaar zullen de maten van de leden 

opgenomen worden door een (bij voorkeur vrouwelijke) pas commissie. Vervolgens wordt de kleding 

besteld en kunnen we in 2009 met de nieuwe kleding fietsen. 

9. Financiën 2007: 

Hans presenteert het financiële verslag. De kascontrolecommissie dechargeert de penningmeester. 

10. Commissies: 

Jan Bulsink is aftredend in de kascommissie, Tonnie Oosterink zal zijn vervanger zijn. 

11. Mededelingen bestuur: 

• Verzoek om discretie in het gastenboek op onze site. 

• Clubmeerdaagse is gepland voor 12 tm 14 september 

• Alex Walter zal de kinderen van de basisscholen begeleiden bij het mountainbiken op de 

sportdag. 

• Iedereen is welkom op de reanimatie cursus as donderdag avond in de kantine van SVD; 

aanvang 20:00 

• Gerard te B wordt gevraagd de korte afstandsroutes van de tochten te bepalen. 

• Bij de Romeinentocht zullen ook deelnemers meedoen met een Gelders fietspaspoort. Zij 

mogen gratis meefietsen. Als tegenprestatie wordt er geadverteerd in de Gelderlander. 

12. Rondvraag: 

Hans R. Kan KIKA actie dit jaar niet worden voortgezet ? antw. Het bestuur zal zich hierover 

beraden. 

Verzoek om op smalle weggetjes achter elkaar te fietsen, zeker bij het passeren van 

voetgangers. 

Wim te Gr. Meer aandacht voor mountainbiken, racefietsen heeft de overhand. 

Tom L. Tijdens tourtochten de controleposten voor de “dikke banden” laten bemannen door 

“passieve” fietsers, niet door fanatieke racefietsers. Het ontmantelen zou een dag 

later moeten gebeuren. 

Leo  Hoe gaan we om met nieuwe leden t.a.v. de kleding, moeten zij niet een extra 

bedrag betalen ? antw. Het bestuur komt hierop terug.  

13. Sluiting: 

De voorzitter sluit de vergadering, waarna bier en bitterballen. 

 

Gerben Klein Lebbink 


