Verslag Voorjaarsvergadering 23 februari 2010 Ons Huis
Afzeggingen: Tom Lubbers, Tonnie Oosterink, Henny Ketelaar, Henk Eigenbrood, Freek van Arragon,
Hugo te Kaat, Frank Molenaar, Frank Huls, Leo Verweij, Jozef Geurtzen.
1. Opening:
Klokslag 20:00 opent de voorzitter de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
2. Ingekomen stukken:
De voorzitter leest een brief van Frank Heister voor. Hij doet een oproep om vanaf half
september een groep 2/3 voor ATB’ers op te richten.
3. Notulen voorjaarsvergadering 2009:
N.a.v. wordt wat gediscussieerd over het fietsen in groepen. Alle clichés komen aan de orde.
Nogmaals wordt afgesproken dat de groepen niet te groot moeten zijn. De handjes dienen bij
de remmen te zijn en waarschuw elkaar indien nodig.
4. Evaluatie seizoen 2009:
De nieuwe manier van puntentelling bevalt goed. Het heeft geen nieuw podium opgeleverd.
De leden zijn tevreden over de clubkleding.
De tochten zijn goed verlopen met een goede opkomst
5. Concept touragenda 2010:
Henry presenteert het concept van de touragenda. De tourleiders worden aangewezen.
René geeft aan dat fietsen in Höxter een goed alternatief is voor LBL. Hij wil dit organiseren.
LBL blijft wel op de kalender staan.
6. Clubmeerdaagse:
Het komende jaar zal niet meer naar Bad Laer gefietst worden, maar naar Nunspeet. Gerben
geeft een korte presentatie over wat de bedoeling is.
7. Nieuwe clubkleding:
De clubkleding bevalt goed. Een winterbroek wordt als een goede aanvulling gezien.
8. Financiën 2009:
Hans presenteert het financiële verslag. De kascontrolecommissie dechargeert de
penningmeester.
René vindt dat een financieel gezonde club als de WTC best een sponsorbedrag aan een
goed doel kan geven. Bijkomend voordeel is dat verenigingen die fietsen voor een goed doel
veel publiciteit krijgen en dit zou dus per saldo wel eens voordelig voor de club kunnen zijn.
Er zijn ook mensen in de zaal die vinden dat verenigingen die mede afhankelijk zijn van
sponsors niet zomaar gekregen sponsorgeld kunnen “weggeven” voor goede doelen. De
voorzitter zegt toe dat het bestuur met een voorstel zal komen.
9. Commissies:
Ron Cornelder is aftredend in de kascommissie, Wil van Empelen zal zijn vervanger zijn. De
feestcommissie zal dit jaar bestaan uit Ben Erinkveld en Charles Keijser.
10. Rondvraag:

Er zijn geen vragen voor de rondvraag.
11. Sluiting:
De voorzitter sluit de vergadering, waarna bier en bitterballen.

Gerben Klein Lebbink

