
Verslag Voorjaarsvergadering 25 februari 2014 Ons Huis 

Afzeggingen: Jozef Geurtzen, Henry en Ria Wezenberg, Bart Bresser, Gerard te Beest, Ingrid 

Nijenhuis, Jeroen Weijers, Manon Berendsen en Hans Aalders 

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.  

2. Notulen voorjaarsvergadering 2013: 

Geen vragen en/of opmerkingen. Notulen worden derhalve goedgekeurd 

3. Bestuurswisseling: 

Bart Bresser heeft aangegeven uit het bestuur te stappen ivm werkzaamheden bedrijf. Het 

bestuur draagt Theo Scholten voor als nieuw bestuurslid. Er zijn geen tegenkandidaten en 

Theo wordt met 1 stem tegen en de rest voor aangenomen. 

 

4. Tourkalender 2014: 

Ook in 2014 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. De tourleider zorgt ervoor dat de punten bij Gerben terecht komen. 

Het succesvolle woensdagmiddag fietsen heeft tot gevolg dat de opkomst ’s avonds tegen 

viel. In 2014 willen we daarom op de dinsdag en donderdagavond gaan trainen in divers 

 

5. Clubmeerdaagse 2014: 

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: 27 juni 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. Ook ATB’ers zijn 

van harte welkom. 

De kosten zullen ongeveer 115,- pp zijn. Hiervan wordt 30,- pp door de club betaald. De eigen 

bijdrage zal in 2 keer worden afgeschreven.  

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. 

Jan Rougoor wordt toegevoegd aan de kascommissie, Chris Roeterink is aftredend. 

De commissie die posters ophangen, dienen deze ook weer te verwijderen. 

 

8. Mededelingen Bestuur: 

• Onder de leden is er (misschien) behoefte aan een clubgebouw. Er zal een onderzoek 

worden opgestart naar de haalbaarheid en behoefte. 



• De club heeft een Garmin navigatiesysteem aangeschaft. Gerben is de beheerder. 

Routemakers (Gerard, René en André) kunnen bij hem terecht om de Garmin te lenen. 

• De sponsoring van de Rabobank stopt. De Rabobank leden mogen stemmen welke 

verenigingen de Rabobank zal steunen. Willy doet een oproep om iedereen te stimuleren 

de wielersportverenigingen te steunen. 

9. Rondvraag: 

• Carline is pas lid en had graag meer informatie gehad over de club en haar activiteiten. Ze 
roept het bestuur ook op informatie via social media te geven en biedt zelf haar hulp 
hierbij aan. 

• Is er nog een zinvolle bestemming voor oude clubkleding: Zak van Max 

• Er wordt speciaal aandacht gevraagd voor veilig fietsen in de groep. Wijs elkaar op de 
regels en waarschuw elkaar voor verkeersdeelnemers, gaten in de weg enz. 

 
10. Sluiting: 

De voorzitter sluit de vergadering, waarna bier en bitterballen. 

 

Gerben Klein Lebbink 

Meijer
Markering


