
Verslag Voorjaarsvergadering 24 februari 2015 Ons Huis 

Afzeggingen: Ria Wezenberg, Freek van Arragon, Jan Sevink, Dirk Jan Veldhorst, Chris Roeterink, 

Raymond te Slaa, Vincent Lubbers, Manfred Kuster, Frank Huls, Gerard Wienholts, Karsten 

Gussinklo, Chris Hengevelt, Jeroen Weijers.  

Opening en binnengekomen stukken:  

1. 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 2014: 

Geen vragen en/of opmerkingen. Notulen worden derhalve goedgekeurd 

3. Tourkalender en clubkampioenschap 2015: 

Dit jaar zullen elk weekend punten te verdienen zijn, voor zowel race als ATB. 

De vaste trainingsavond wordt de woensdagavond. De dinsdagavond en donderdag avond 

zijn dus geen vaste trainingsavonden meer. 

De secretaris loopt de tourkalender voor 2015 door. Hier en daar worden enkele wijzigingen 

voorgesteld. Deze worden aangepast op de site. 

  

4. Clubmeerdaagse 

Dit jaar gaat de clubmeerdaagse naar Altenahr. Voor dit jaar geldt: De opgave is niet 

vrijblijvend, wat inhoudt dat indien men zich opgeeft, de eigen bijdrage betaald dient te 

worden. Inschrijvingsronde volgt nog.  

René Lubbers geeft aan voor volgend jaar wat anders te willen organiseren. De voorkeur gaat 

uit naar een week fietsen met etappes van circa 100 km. Tevens is er een  mogelijkheid om 3 

dagen (weekend) mee te fietsen. 

 

5. Clubdag: 

Dit jaar gaan we met de clubdag niet naar Wijnandsrade, maar naar Sauerland. Clubdag zal 

plaatsvinden in september. Gerard te Beest zal de routes maken. Tjeerd en Gerben zullen 

voor de accomodatie zorgen. Nadere info volgt. 

6. Financiën 2014, begroting 2015 en verslag van de kascommissie:  

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

bestuur. 

Jan Bulsink is toegevoegd aan de kascommissie i.p.v. Leo Verwey die aftredend is. Daarnaast 

zit Jan Rougoor in de kascommissie. 

7. Bestuur en Commissies: 

De diverse commissies worden behandeld. 

 

8. Mededelingen Bestuur: 

Vorig jaar heeft de clubkascampagne van de Rabobank ongeveer € 330,- opgeleverd. Het zou 

mooi zijn voor de WTC, dit jaar weer zo’n bedrag te mogen ontvangen. Net als vorig jaar 

werken we dit jaar weer samen met De Wildt. 

9. Rondvraag: 



• Han Rutgers: Heeft een vereniging als de WTC niet de behoefte aan een eigen logo ? 

Antwoord: Hebben we vroeger gehad maar gebruiken we niet meer want we versturen 

bijna geen brieven meer. 

• René Lubbers: Afgelopen seizoen heeft Johannes Schnucklake zich afgemeld omdat hij 

geen binding meer met de club voelde, aldus René. (Hetgeen niet de mening is van het 

bestuur, die met Johannes gesproken heeft).  Met name omdat er door de week ’s avonds 

weinig (of niet) samen gefietst werd in 2014. Moet het bestuur niet meer initiatief nemen 

om de opkomst te verhogen (van woensdagavond training) ? Antwoord: Afgelopen jaar 

heeft Jaap Snijders actief nieuwe leden benaderd en gecoached in het fietsen. Dit was 

een groot succes, waarvoor dank.  

Voorstel van Jan Roes: Een mogelijkheid om de opkomst te verhogen is dat Gendringen 

en Dinxperlo elkaar tegemoet fietsen tot bij van Hal in Voorst en vervolgens splitsen in 

meerdere  groepen. Het bestuur komt op korte termijn met een voorstel hoe de 

woensdagavond training nieuw leven in te blazen.  

• Frank Heister en René Lubbers: Wat is het nut van reclameborden; Weegt de winst op 

tegen de moeite ? Antwoord bestuur: Het is moeilijk precies aan te geven hoeveel extra 

deelnemers je krijgt door (extra) reclame borden. Zeker is dat er afgelopen jaar meer 

(Duitse) deelnemers waren dan voorgaande jaren. Verder is extra reclame nooit 

schadelijk, aldus Hugo te Kaat. Het bestuur meent dat veel ouderen (misschien wel tot 

50%) niet actief zijn met social media. Dus zullen die geen info krijgen over bijvoorbeeld 

de dikke banden tour. Ook voor ATB’ers geldt zij vaak niet verbonden zijn aan een club. 

• René Lubbers: Moeten we niet meer aandacht besteden aan veiligheid ? Antwoord 

bestuur: Helemaal mee eens en bestuur zal hier op terug komen. 

• René Lubbers: Moet de km vergoeding nog door de clubkas vergoedt worden ? Er volgt 

een peiling onder de leden. De meerderheid is ervoor om dit af te schaffen. Meerijders 

zouden zelf de kosten kunnen vergoeden aan de chauffeur, aldus Jozef Geurtzen. De 

meerderheid meent dat de clubdag en clubmeerdaagse wel km vergoeding door club 

betaald worden. 

• Gustaaf Coenders: Is het nodig dat consumpties na de vergadering volledig door clubkas 

worden betaald. Jozef Geurtzen geeft aan dat vorig jaar nog gedebatteerd werd over een 

clubgebouw. Dit is er niet gekomen. De ledenvergadering afsluiten met bier&bitterballen is 

een  traditie die goed is voor de saamhorigheid van de leden.  

10. Sluiting: 

De voorzitter sluit de vergadering, waarna bier en bitterballen. 

 

Gerben Klein Lebbink 


