
Verslag Voorjaarsvergadering 27 februari 2013 Ons Huis 

Afzeggingen: Hans Kemink, Freek van Arragon, Dirk Jan Veldhorst, Manfred Kuster, Han Rutgers, 

Frank Huls, Hans en Bart Bresser 

1. Opening en binnengekomen stukken:  

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.  

De voorzitter deelt mee dat bestuurslid Bart Bresser tijdelijk wat minder 
bestuurswerkzaamheden wil uitvoeren. Henry Wezenberg neemt zijn bestuursfunctie waar. 

2. Notulen voorjaarsvergadering 2011: 

Geen vragen en/of opmerkingen. Notulen worden derhalve goedgekeurd 

3. Wijzigingen eigen toertochten: 

In 2013 zal de IGHT geschrapt worden. Deze is afgelopen 2 jaar compleet verregend. Bij de 

Romeinentocht zal ook een ATB tocht georganiseerd worden. We hopen zo in totaal evenveel 

deelnemers aan onze tochten te mogen begroeten met in totaal minder vrijwilligers. 

Waarschijnlijk wordt de Romeinentocht anders dan voorgaande jaren en zal in de route ook 

de pond bij Bislich opgenomen worden. Gevolg hiervan is dat er extra kosten zijn voor de 

pond. De vrijwilligers worden nog ingedeeld. Er zijn komend jaar extra uitpijlers nodig voor de 

ATB route. 

 

4. Tourkalender 2013: 

Ook in 2013 wordt er elk weekend gefietst. Elke 2 weken wordt een tocht georganiseerd die 

meetelt voor het clubklassement. Tijdens deze tochten hopen we zo op een grote opkomst 

zodat in verschillende groepen gefietst kan worden met verschillende afstanden en 

snelheden. 

Wilma vraagt speciale aandacht voor de herdenkingstocht die Charles Keijser organiseert in 

Friesland. Tijdens deze tocht wordt gefietst voor een project in Afrika. 

 

5. Clubmeerdaagse 2013: 

Dit jaar zal de clubmeerdaagse in de Eifel plaatsvinden. Er wordt met auto’s naar het plaatsje 

Altenahr gereden (2½ uur) en van daar uit wordt 3 dagen gefietst. Vertrek: 20 september om 

08:00 ’s morgens vanaf de Rabobank. Het gebied is licht heuvelachtig. 

Iedereen die mee wil, dient zich voor 1 april via de mail op te geven bij René of Nicole. 

6. Financiën 2012, verslag van de kascommissie:  

Hans doet uitleg van de financiën. De kascommissie dechargeert de penningmeester. 

7. Bestuur en Commissies: 

De bestuursleden en commissieleden staan vermeld op de site. 

Leo Verweij wordt toegevoegd aan de kascommissie, Ruud Bronckhorst is aftredend. 

 

8. Mededelingen Bestuur: 

• Kledingleverancier Veltec is failliet. Poolse producent is opgespoord en zal de kleding 

blijven maken. Merk is vanaf nu Vitesse. 



• Er is op de triodosbank een rekening geopend waar geld op gestort  wordt voor de 

reserveringen tav de kleding. Voorzitter en penningmeester kunnen alleen samen geld 

opnemen. 

• Het begrip vriendenlid is ingevoerd. In aanmerking hiervoor komen betrokken leden die 

niet meer fietsen. Ze blijven voor € 40,- per jaar lid. Hun fiets blijft verzekerd en ze zijn 

welkom op de vergaderingen. Ze ontvangen geen nieuwe fietskleding. 

• Wijzigingen mailadressen graag doorgeven aan de secretaris of aan Henry. 

• Johan Veerbeek uit Sinderen biedt aan een tijdrit te organiseren. Hier kan een bbq aan 

gekoppeld worden. 

• Alfred Westerveld wil meedoen aan de “tour for life” en zoekt via deze weg nog sponsors 

en deelnemers van zijn team. Wim te Grotenhuis biedt zich aan als chauffeur. 

9. Rondvraag: 

• Bij de Romeinentocht was al naar 35 km een pauze; Is dit wel nodig ? Nee, dit jaar zal de 
eerste pauze na 50 km zijn. 

• Lammert schreef altijd de buurtverenigingen aan om deel te nemen aan onze tochten; Wie 
doet dit nu ? Antwoord: Nicole. 

• Tijdens de clubmeerdaagse gaan enkele ATB leden de Mergellandtocht fietsen; Hebben 
deze ook recht op een financiële bijdrage  van de club ? Antwoord: Ja, ze hebben recht op 
€ 50,- per persoon. 
 

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

 

Gerben Klein Lebbink 


