
Verslag Voorjaarsvergadering 24 februari 2009 Ons Huis 

Afzeggingen: Hans Kemink, Han Rutgers, Alex Walter, Jozef Geurtzen, Freek van Arragon, Erwin en 

Marije Hengeveld, Raymond te Slaa, Wim Somsen, Leo Verwey, Rik Fisser, Nils Pas, Frank Wilbrink. 

 Opening: 

1. Klokslag 20:00 opent de voorzitter de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Er 

wordt stil gestaan bij het overlijden van Michel Brinkhoff. Hij is vorige maand verongelukt 

tijdens het skiën.  

2. Ingekomen stukken: 

Er zijn geen ingekomen stukken.  

3. Notulen voorjaarsvergadering 2008: 

Het verslag voorjaarsvergadering wordt vastgesteld. 

4. Evaluatie seizoen 2008: 

Het seizoen 2008 is prima verlopen en heeft een prachtige winnaar opgeleverd in de persoon 

van Lammert Smeitink. Voor 2009 worden een vijftal wijzigingen voorgesteld: 

• Het schaduwbestuur heeft afgelopen seizoen de winnaar gehuldigd met een krans. Het 

bestuur zal dit initiatief voortzetten. 

• Het seizoen wordt langer en zal in 2009 zijn van 28-2-2009 tm 14-11-2009 

• Ook in de vakantieperiode gaat het clubkampioenschap door en tellen de tochten dus 

mee. 

• De tochten worden ingedeeld in verschillende categorieën, afhankelijk van de zwaarte. 

Tochten van de eerste categorie hebben 400 startpunten + 1 punt/km, 2e categorie begint 

met 350 punten, de 3e categorie met 300 punten. Voor de extreem zware tochten is er 

een buitencategorie die begint met 450 punten. 

• ATB km tellen dubbel 

Deze punten worden in stemming gebracht. De leden gaan akkoord met de 

wijzigingsvoorstellen. 

5. Concept touragenda 2009: 

Henry presenteert het concept van de touragenda. De tourleiders worden aangewezen.  

• Elke maand wordt er een speciale tocht georganiseerd.  

• Gerard te Beest wijst erop dat er in het najaar prachtige tochten in Nederland 

georganiseerd worden. Met de clubmeerdaagse zouden we hiernaar toe kunnen fietsen, 

een tocht fietsen en de volgende dag weer naar huis. Bestuur zal hierover binnen 6 

weken beslissen.  

• Wim te Grotenhuis vraagt of er belangstelling is om 20 en 21 augustus “de 24 uur van 

Assen” op de ATB te gaan fietsen. Er is belangstelling, Wim zal dit coördineren. 

6. Nieuwe clubkleding: 

De clubkleding is een hele organisatie geweest maar het resultaat is geweldig. Vanuit de zaal 

ontstaat een spontaan applaus voor de voorzitter die de clubkleding ontworpen heeft. 

Mochten er vergissingen zijn, bijvoorbeeld een verkeerde maat, dit melden bij Tjeerd. Eén 

keer per jaar kan er kleding bij besteld worden. Het bestuur zorgt voor een lijstje met prijzen. 

Over drie jaar zullen de leden een nieuwe korte broek krijgen. Indien door valpartijen een 

broek kapot gaat, kan de schade verhaald worden bij de verzekering van de NTFU. Bij Tjeerd 

kan een nieuwe besteld worden voor de geldende prijs. Over circa 3 weken gaan we met 

zoveel mogelijk leden in de nieuwe kleding op de foto.  

7. Financiën 2008: 

Hans presenteert het financiële verslag. De kascontrolecommissie dechargeert de 

penningmeester. 

8. Commissies: 

Frank Huls is aftredend in de kascommissie, Ron Cornelder zal zijn vervanger zijn. Geert Brus 

wordt toegevoegd aan de feestcommissie. 



9. Mededelingen bestuur: 

• De fietsen zijn verzekerd voor een waarde van € 1.000,-. Bij verzekeren is mogelijk. 

Informatie hierover is te vinden in de TEP. 

• Er is een voorstel om op woensdag middag te gaan fietsen. Han Rutgers zal dit 

coördineren. 

• De leden mogen de oude RABO kleding houden. Bij clubevenementen fietsen we 

allemaal in de nieuwe kleding. 

• Indien je kunt aantonen dat bepaalde onderdelen op de fiets later zijn aangeschaft 

dan de fiets zelf, dan geldt de aankoopdatum van de onderdelen en dus een 

gunstigere afschrijving. 

10. Rondvraag: 

Tonnie O. Stand van zaken Gelders Fietspaspoort ?? Is gestopt ivm lage 
deelnemersaantal. 

Charles K. Is er belangstelling voor baanwielrennen ?? Marcel van Loon geeft aan dat er 
elke woensdagavond gefietst kan worden in Apeldoorn voor een bedrag van € 
21,- 

Theo K. Wat te doen met de oude pijlen ?? Afvoeren. 
Hans R.  Groep 3 wordt de laatste tijd wel erg groot. Bij hoge opkomsten, extra groep 

maken.  
11. Sluiting: 

De voorzitter sluit de vergadering, waarna bier en bitterballen. 

 

Gerben Klein Lebbink 


