
Verslag Voorjaarsvergadering 22 februari 2011 Ons Huis 

Afzeggingen: Tom Lubbers, Tonnie Oosterink, Henny Ketelaar, Henk Eigenbrood, Freek van Arragon, 

Hugo te Kaat, Frank Molenaar, Frank Huls, Leo Verweij, Jozef Geurtzen. 

1. Opening:  

Klokslag 20:00 opent de voorzitter de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Een 
speciaal woord van welkom wordt geheten aan de nieuwe leden Gerrit Westerveld en Marcel 
Arntz.  

2. Ingekomen stukken: 

Er zijn geen ingekomen stukken. 

3. Notulen voorjaarsvergadering 2010: 

Het opzetten van een ATB groep 2 is niet echt van de grond gekomen. Leden die dit graag 
willen zullen zelf een actieve rol hierin moeten nemen.  

4. Evaluatie seizoen 2010: 

De tochten zijn goed verlopen met een goede opkomst. Er is een mooie winnaar uit 

voorgekomen die zowel op de racefiets als met de ATB met de besten mee kan. Voor het 

kampioenschap heeft hij een mooi shirt ontvangen. Bij clubevenementen mag hij dit shirt 

dragen.  

Er wordt voorgesteld in 2011 ook regelmatig vanuit Gendringen te starten (of vanuit Dinxperlo 

eerst naar Gendringen fietsen). Dit om de niet Dinxperloërs ook volop mee te laten strijden 

voor het kampioenschap. 

Het fietsen op de woensdagmiddag is een enorm succes. 

 

5. Concept touragenda 2011: 

Gerben loopt de kalender voor 2011 door.  

• Charlotte en René verzorgen de organisatie van het fietsen in het Wesergebergte. 

Indien mensen zich vlak voor het weekend afmelden, worden de kosten wel in 

rekening gebracht. 

• Marcel van Loon organiseert Luik Bastenaken Luik. 

• Speciaal voor de woensdagmiddag groep komt  “de hel van Twente” op het 

programma. 

  

6. Clubmeerdaagse 2011: 

Dit jaar zal de clubmeerdaagse weer naar Nunspeet gaan. Het jaar daarna gaan we weer naar 

Bad Laer. 

7. Financiën 2010, verslag van de kascommissie:  

Hans doet uitleg van de financiën. De controle van de kascommissie volgt nog. 

8. Bestuur en Commissies: 

Tonnie Wienholts stopt als voorzitter van de ATB commissie. De voorzitter bedankt hem voor 

alles en overhandigd een cadeau. Wim te Grotenhuis is de vervanger als voorzitter. 

Henry Wezenberg treedt uit het bestuur. Ook hij wordt bedankt voor alles en krijgt een 

cadeau. Het bestuur draagt Bart Bresser voor als nieuw bestuurslid. De leden gaan unaniem 

accoord. 



Kascontrolecommissie 2011 zal bestaan uit Ruud Bronckhorst en Wil van Empelen  

De feestcommissie voor 2011 bestaat uit Nicole Snijders en Ben Erinkveld. 

 

9. Rondvraag: 

Ben vraagt of de vrijwillige bijdrage op het ledenfeest nodig cq gewenst is. Antwoord: Ja, feest 

is zo bijna kosten neutraal. Bijdrage blijft wel vrijwillig. 

10. Sluiting: 
De voorzitter sluit de vergadering, waarna bier en bitterballen. 

 

Gerben Klein Lebbink 

 

Van: Willie Baten [w.baten@baten-promotion.eu] 

Verzonden: donderdag 23 februari 2012 21:00 

Aan: Bart Bresser (bresserb@planet.nl) 

Onderwerp: agenda ledenverg. 
Voorjaarsvergadering woensdag 29 febr. Dinxperlo 20.00 uur in Ons Huis 

 

1. Opening, binnengekomen stukken  

2. Notulen voorjaarsverg. 2011  

3. Evaluatie kalender 2011  

4. Toerkalender 2012 en invullen toerleiders  

5. Club meerdaagse 2012  

6. Reserveringen  

7. Financieel verslag 2011 en verslag kascommissie  

8. Begroting 2012  

9. Commissies  

10. Mededelingen bestuur  

11. Rondvraag en sluiting  

12. Uitdelen verzekeringspasjes en Toerevenementenboek  

13. Bier met bitterballen in de foyer 

Openingsrit 3 maart om 13 uur met koffie en gebak onderweg. Mountainbikers starten tegelijk met 

een eventuele alternatieve route. Start Rabobank Dinxperlo 

Tot woensdag aanstaande 

Het bestuur 

 

 


