
Verslag Voorjaarsvergadering 24 februari 2016 Ons Huis 

Afzeggingen: Erik Rijks, Gustaaf Coenders, Raymond te Slaa, Robin Siebel, Charles Peters, Niels van 

Langen, Wim Somsen, Freek van Arragon, Hans Bresser en Henry Wezenberg 

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. De voorzitter vraagt een 
moment van stilte in verband met het overlijden van Adrie Brus.  

De zieken wordt een spoedig herstel toegewenst. 

2. Notulen voorjaarsvergadering 2015: 

Geen vragen en/of opmerkingen. Notulen worden derhalve goedgekeurd 

3. Binnengekomen stukken: 

A. Brief Han Rutgers: Leden in Rose tenue 

Waarom fietst een groep leden in een compleet afwijkend tenue? Is dit besproken en 

geaccordeerd door het bestuur? Wat zijn de financiële consequenties voor de club? 

Het is niet besproken en geaccordeerd door bestuur. Het is bestuur is niet alert 

genoeg geweest. Bestuur vindt dat dit ten koste gaat van de harmonie van de club en 

ziet niet graag ander soortige kleding als clubtenue. Foto’s worden niet meer op de 

site geplaatst. Bestuur is in gesprek geweest met Rose over sponseren van 

Veldtourtocht, maar zag geen toegevoegde waarde.  

B. Brief Frank Heister: Vindt dat kleding niet gratis verstrekt zou moeten worden. 

Bestuur vindt het belangrijk dat alle leden in clubtenue fietsen. Het wordt daarom 

gratis aangeboden. 

C. Brief Frank Heister: Oprichten van groep 4; 80 km fietsen met een snelheid van 25 

km/uur. 

Dit punt is ook in de brainstormsessie aan de orde geweest. Frank Heister zal dit 

project trekken. 

D. Brief Gustaaf Coenders: Wil verkeersregelaars inzetten bij oversteken drukke wegen. 

Voor het tegenhouden van auto’s zijn inderdaad erkende verkeersregelaars nodig. 

Een mogelijkheid zou zijn niet de auto’s, maar de fietsers tegen te houden. Bestuur is 

van mening dat fietsers zelf verantwoordelijk zijn tav verkeersveiligheid. Er zal aan 

NTFU gevraagd worden hoe hier mee om te gaan. 

E. Brief Henry Wezenberg: Instructies plaatsen berichten op de website 

Op de site staat een uitvoerige beschrijving hoe dit moet. 

F. Brief Hans Zeevalking: Vrijstelling leden reclamecommissie voor andere taken. 

Er zal bij de invulling op gelet worden dat leden niet twee keer ingedeeld worden voor 

een activiteit. 

G. Brief Wim te Grotenhuis: Is de naam “Goossens” nog nodig in de najaarstocht ? 

Zolang Henk Goossens de tocht nog sponsort blijft de naam in de tocht vermeld 

staan.  

H. Brief Henk Meijer: Website zou meer in clubkleuren moeten; het is visitekaartje van de 

club en zou er daarom wat vrolijker en vriendelijker uit moeten zien.  

Het bestuur is niet de eigenaar van de site en heeft hier geen inspraak in. Wel zal 

bestuur er voor zorgen dat opmerkingen bij Henry terecht komen. 

 

  



4. Jaarverslag secretaris: 

 

 Secretaris noemt de aan- en afgemelde leden.  

 Staat stil bij de deelnames aan clubevenementen. 

 Presenteert het rooster van aftreden van bestuursleden: 

2016 Tjeerd Postma  niet herkiesbaar 

2017 Willie Baten  herkiesbaar 

2018 Hans te Brinke  herkiesbaar 

2019 Gerben Klein Lebbink herkiesbaar 

2020 Theo Scholten  herkiesbaar 

5. Mededelingen: 

 

A. TEP’s en pasjes zijn door NTFU opgestuurd. 

B. We starten de woensdagavond training vanaf Rabobank in Dinxperlo en vanaf de kerk 

in Varsselder 

C. De club doet per lid slechts 1 keer een financiële bijdrage van € 30,- aan clubweekend 

race, clubweek race en/of clubweek ATB 

D. Naast bakker in Sonsbeck is nu ook bakker in Raesfeld sponsor van WTC. 

E. Voorzitter roept leden ook dit jaar weer mee te doen aan clubkas campagne van Rabo 

bank. 

F. Huishoudelijk regelement zal geactualiseerd worden. 

G. In de brainstormingssessie van afgelopen jaar is gebleken dat er behoefte is aan 

informatieve avonden over oa GPS en fietsmetingen. Tevens bleek dat men toe is 

aan nieuwe clubkleding. Deze punten zijn in gang gezet. 

 

6. Financiën 2015, begroting 2016 en verslag van de kascommissie:  

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

bestuur. 

Chris Roeterink is toegevoegd aan de kascommissie i.p.v. Jan Rougoor die aftredend is. 

Daarnaast zit Jan Bulsink in de kascommissie. 

7. Tourkalender: 

Theo noemt de belangrijkste punten van de kalender. Mogelijk wordt de clubdag nog verzet. 

Dit zal dan meegedeeld worden aan de leden. 

Naast tochten worden er ook andere dingen georganiseerd. Er is belangstelling voor een 

avond met informatie over houding op de fiets. Leden zullen hier over geïnformeerd worden. 

Ook zal er een avond over GPS georganiseerd worden. 

8. Presentatie nieuw fiets tenue: 

Clubkleding wordt gepresenteerd en wordt positief ontvangen door leden. Voorzitter bedankt 

de kledingcommissie bestaande uit Nicole en Wim K. Voorzitter legt uit hoe clubkleding m.b.v. 

sponsors en gespaard geld door leden wordt gefinancierd. 

René gaat nog in op de financiële afwikkeling van de kleding. Dit wordt door het bestuur 

behandeld. 

  



9. Bestuur en Commissies: 

De diverse commissies worden behandeld. 

Tjeerd Postma treedt af als bestuurslid. Voorzitter bedankt hem voor gedane zaken. Folkje 

Zigterman is door bestuur gevraagd en leden gaan, onder luid applaus,  unaniem akkoord. 

Er waren geen tegenkandidaten. 

 

10. Rondvraag: 

Geen vragen voor de rondvraag. 

11. Sluiting: 

De voorzitter sluit de vergadering, waarna bier en bitterballen. 

 

Gerben Klein Lebbink 


