
 

Notulen Algemene leden vergadering 23 februari 2019  
 
Afgemeld: Wim te Grotenhuis, Bart Boom, Frank Heister, Theo Dijkman, Niels van Langen, Tonnie 
Oosterink, Eric Marneth, Edmond Sins, Henk Nijman, Alfred Westerveld, Frank Huls, Sigmar Vosjan.  
 
Opening: Henk Meijer verwelkomt iedereen, en in het speciaal de nieuwe leden.  
 
Concept notulen ALV 17 februari 2018: Notulen zijn goedgekeurd.  
 
Binnengekomen stukken: geen 
 
Jaarverslag secretaris: geen opmerkingen 
 
Mededeling voorzitter:  

- Henk heeft afgelopen jaar een aantal keer een “ziekenboeg” mail rond gestuurd. Er zijn 
helaas nog altijd een aantal leden ziek en geblesseerd. Een positief bericht uit de ziekenboeg 
is dat het met Sjaak Gerritsen goed gaat!  

- Als men een nieuw (mail)adres of tel nr. heeft dit graag doorgeven aan Folkje. 
- Voor de avondvierdaagse worden vrijwilligers gezocht.  
- Bäckerei Lensing in Sonsbeck is ook dit jaar nog een sponsor van ons. Het is dus goed om af 

en toe nog even ons gezicht te laten zien daar.  
- Als lid van de WTC Dinxperlo heb je bij Harm Takke 10% korting op fiets onderdelen en 

fietskleding.  
- De ATB commissie zoekt nieuwe leden. Wim te Grotenhuis zal na de najaarstocht stoppen 

als commissie lid.  
- De Rabo clubactie is dit jaar na de zomervakantie. Alleen als je lid bent van de Rabobank kun 

je stemmen.  
- De pijlen die we vorig jaar hebben aangeschaft zijn iets minder geel uitgevallen dan we 

verwacht hadden. Het bestuur is opzoek gegaan hoe ze wel goed zichtbaar kunnen zijn. Nu 
komt er een fel oranje punt aan.  

- Henry heeft van 2005 tot 2018 de clubwebsite van de WTC beheerd onder de paraplu van 
Sportac. Hij heeft hier altijd veel tijd en energie in gestoken. Henry wordt ontzettend 
bedankt hiervoor en krijgt een bon (om bij de Pedaleur in te leveren) en een bos bloemen.  

 
Financieel jaaroverzicht 2018 en begroting 2019: Het is een redelijk goed jaar geweest. De 
spaarrekening die we bij de Triodosbank hadden, hebben we opgezegd. In plaats hiervan wordt de 
spaarrekening van de Rabobank gebruikt.  
Afgesproken wordt, door de vergadering dat de contributie €96,- per jaar blijft.  
 
Kascommisie: De kascommissie bestaande uit Peter Jenniskens en Ingrid Nijenhuis dechargeert de 
penningmeester en het bestuur.  
Peter Jenniskens treedt af, Manfred Kuster zal hem opvolgen.  
 
Toerkalender: geen opmerkingen 
 



Bestuursverkiezing: Folkje is aftredend en herkiesbaar.  Door de vergadering door middel van 
handopsteken is zij weer gekozen.  
Hans te Brinke is aftredend en niet herkiesbaar.  
Vincent Lubbers is gevraagd door het bestuur of hij in het  bestuur wil. Hij heeft hier positief op 
gereageerd, ook de vergadering heeft door middel van hand opsteken beslist dat Vincent ons 
nieuwe bestuurslid wordt.  
 
Wijziging huishoudelijk reglement: In het huishoudelijk reglement is een kleine wijziging 
aangebracht, wtc-dinxperlo is vervangen door wtcdinxperlo.  
 
Rondvraag: Han Rutgers heeft een opmerking over de tijden van het fietsen van groep 4, en of dit 
dan ook op de site aangepast kan worden. Maandagmiddag wordt er zomer en winter met de ATB 
gefietst. Op woensdag wordt er in de zomer met de race en winter met de ATB gefietst. Beide om 
13:00uur vertrekken bij de bank.  
 
Bestuurswissel: Vincent wordt welkom geheten in het bestuur.  
Hans te Brinke is ruim 32 jaar lid van de club, is meer dan 25 jaar bestuurslid geweest waarvan 24 
jaar penningmeester. Hans heeft zich jarenlang bezig gehouden met de  organisatie van de 
toertochten,  het maken van het draaiboek, het regelen van vergunningen en nog veel meer.  
Het voorstel van het bestuur aan de vergadering is om Hans erelid te maken. De vergadering stemt 
hier unaniem voor.  
 
Sluiting: Robert Bulsink Catering heeft voor een heerlijk warm/koud buffet gezorgd. Samen met wat 
drankjes wordt er nog een paar uurtjes nagepraat.  
 
Folkje Zigterman 
 


