
Concept notulen Algemene ledenvergadering 22 febr. 2017 
 
Afwezig: Hugo te Kaat, Gerard Wienholts, Wim Kraaijenbrink, Jan Sevink, Freek van Arragon, Bram 
van Osch, Jeroen Heusinkveld, Gerard te Beest, Carline van Weelden, Wilfred Wijnveen, Marcel van 
Loon, Manfred Kuster, Alex Walter, Hans Bresser, Gustaf Koenders. 
 
Opening: Willie heet iedereen welkom en in het speciaal de nieuwe leden. Hij geeft aan dat er als er 
nieuwe leden bij komen er helaas ook altijd opzeggingen zijn, dit jaar 13 opzeggingen.  
Aan Leo Verweij wordt gevraagd hoe het met hem gaat: herstel gaat redelijk, heeft nog een nek 
brace om die waarschijnlijk nog zo’n 6 weken moet blijven zitten.  
Afgelopen week is Wilfred Wijnveen gevallen. Hij heeft een flink gat in zijn bovenbeen en een scheur 
in zijn spier.  
Beiden wordt een voorspoedig herstel toegewenst.  
 
Overhandiging nieuwe kleding: Bram Klomps houdt een kort woordje en zegt dat hij blij is lid te zijn 
van de WTC Dinxperlo en hoopt nu ook geregeld op de fiets te zitten. 
Bram overhandigt het nieuwe tenue aan Willie. De persfotograaf Frank Vinkenvleugel neemt een 
paar foto’s voor de krant. Willie geeft aan dat bouwbedrijf Klomps 30 jaar geleden ook sponsor is 
geweest en laat de bijbehorende foto’s zien.  
Ook de oud clubkampioenen tot 8 jaar terug krijgen, voor zover aanwezig,  een nieuw shirt met 
“clubkampioen” opdruk uitgereikt.  
 
Brieven: Brief aan Gerben, René, Charlotte en Han wordt door Willie voorgelezen 
Henry Wezenberg leest het statement van Wim Somsen en hemzelf voor.  
 
Notulen ledenvergadering 24 februari 2016 en notulen 8 september 2016: Er zijn geen vragen en 
opmerkingen. Beide notulen worden goed gekeurd.  
 
Binnengekomen stukken: Er zijn geen binnengekomen stukken. 
 
Jaarverslag: Kort vertelt Folkje dat er ook weer veel activiteiten georganiseerd zijn, zoals de 
clubweek, clubweekend en de clubdag. En daarnaast ook natuurlijk onze eigen tochten, de 
Romeinentocht en de Goossens Veldtoertocht. Allen zijn goed bezocht.  
De jaarlijkse tijdrit is helaas afgelast dit jaar wegens weersomstandigheden. Bij de oliebollentocht 
was er een slechte opkomst, mede door het weer helaas.  
Sander Visschers van Fit your Bike heeft een informatie avond georganiseerd die ook goed bezocht 
is, net als de avond over GPS gegeven door Hugo te Kaat.  
 
Mededeling voorzitter: Willie legt uit dat we dit jaar met 6 personen zullen besturen, volgend jaar 
als Hans aftreedt zal er niet weer een bestuurslid bij gekozen worden dus besturen we vanaf dan 
weer gewoon met 5 personen. 
Bij onze sponsor Goossens in Borculo kan men handschoentjes voor €20,- kopen, die mooi bij het 
nieuwe tenue passen.  
Als je gevallen bent of je kleding is op één of andere manier stuk kan er altijd nieuwe besteld 
worden. Als je meer kleding wilt, bijvoorbeeld een extra korte broek dan kun je die bijkopen.   
Omdat we een korting op alle kleding kregen van 5% zijn er sokken bijbesteld, voor iedereen 2 paar.  
Nogmaals attendeert Willie iedereen erop tijdens toertochten in ons eigen tenue te fietsen.  
Wim Kraaijenbrink wordt bedankt voor het mooie ontwerp van de kleding en ontvangt een presentje 
van het bestuur.  
De Rabo clubkas actie zal dit jaar ook weer plaats vinden. In maart zal hierover een mail met 
informatie naar de leden gaan.  



Het jaarfeest wordt steeds slechter bezocht, een idee van het bestuur is nu om dit naar de 
ledenvergadering in februari te verschuiven. Er zal dan eerst vergaderd worden, dan worden de 
partners uitgenodigd en de clubkampioen gehuldigd. Gevolgd door een buffet.  
De clubkampioen wordt automatisch 2 jaar lid van de tourcommissie.  
 
Financiën: Hans doet uitleg van de financiën. De kascommissie bestaande uit Chris Roeterink en Jan 
Bulsink dechargeert de penningmeester en het bestuur.  
Jan Bulsink treedt af, Peter Jenniskens volgt hem op.  
 
Toerkalender: Theo noemt de belangrijkste punten in de kalender.  
De puntentelling voor het clubkampioenschap begint op 4 maart, de openingsrit, en eindigt met de 
oliebollentocht op 30 december.  
De Romeinentocht zal dit jaar waarschijnlijk andersom gefietst worden.  
Op 18 maart zal er bij het gebouw van Bouwbedrijf Klomps aan de Meniststraat gestart worden, 
waar ook de jaarlijkse clubfoto gemaakt zal worden.  
 
Commissies: Alle commissies worden kort behandeld.  
 
Rondvraag: Tjeerd vraagt of als je valt of blijft haken achter een tak bijvoorbeeld dit onder eigen 
risico valt? Bij de NTFU heeft iedereen een eigen risico van €50,-. Als je valt dan claim je de schade 
bij de NFTU, deze zal dan alles boven de €50,- vergoeden. Dit geld maak je over naar de 
penningmeester en bij de Nicole kun je dan nieuwe kleding krijgen.  
Theo Dijkman vraagt zich af of er animo is voor de tocht van ongeveer 350 km in juni. T.z.t. zal hij op 
de site een oproep doen. Jozef geeft aan dat er vaak toch iets meer km gemaakt worden en met een 
hoger tempo dan er vooraf afgesproken is. Hier zal dus beter  op gelet moeten worden.  
 
Nieuwe bestuursleden: Willie treedt af na 24 jaar in het bestuur te hebben gezeten waarvan 21 jaar 
als voorzitter. Hij heeft een mooie tijd gehad in het bestuur en zoals hij zelf aangeeft ook veel 
bereikt.  
Om de beurt worden Jaap Snijders, Arne Teunissen en Henk Meijer voorgesteld als nieuwe 
bestuursleden. Er wordt unaniem voor gestemd.  
Dan wordt Henk Meijer voorgedragen als voorzitter. Willie legt uit dat er in de statuten per 
acclamatie gestemd kan worden en in het huishoudelijk reglement wordt beschreven dat als je voor 
personen stemt, je dit per briefje doet. De vergadering kiest om per acclamatie te stemmen. Wim 
Somsen vraagt aan Henk Meijer wat hij zelf wil, hij vindt per acclamatie prima. Er wordt weer 
unaniem gestemd, Henk Meijer is de nieuwe voorzitter.  
 
Bestuurswissel: Henk Meijer houdt een kort praatje over zijn idealen als voorzitter. Ideeën van 
iedereen zijn welkom, ook kritiek op het bestuur is prima, dit houdt ons scherp zoals Henk zegt. Zijn 
streven is besturen met een open communicatie en op een constructieve manier.  
 
Henk vraagt Willie de zaal te verlaten. Het bestuur wil Willie als erelid benoemen, de vraag aan de 
vergadering of iedereen het hier mee eens is. Er wordt weer per acclamatie gestemd en iedereen is 
voor.  
Willie Baten wordt benoemd tot eerste ere lid van de WTC Dinxperlo. Aan hem wordt onder andere 
een oorkonde uitgereikt. 
Ook de echtgenote van Willie wordt betrokken in de huldiging. 
 
Sluiting: Henk sluit de vergadering en nodigt iedereen uit voor bier en bitterballen. Ook zal de 
nieuwe kleding uitgedeeld worden.  


