Verslag Voorjaarsvergadering 29 februari 2012 Ons Huis
Afzeggingen: Hans Kemink, Frans Brandenburg, Ria Wezenberg, Jan Bulsink, Manfred Kuster, Wim
Krajenbrink, Bram van Osch en Ingrid Nijenhuis
1. Opening en binnengekomen stukken:
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.
WTC Dinxperlo is nu ook in het bezit van paslezer voor het scannen van clubkaarten bij
evenementen.
2. Notulen voorjaarsvergadering 2011:
Geen vragen en/of opmerkingen. Notulen worden derhalve goedgekeurd
3. Evaluatie seizoen 2011:
Geen bijzonderheden dit seizoen. De IGHT is verregend. Er komt een vraag vanuit de zaal of
het nodig is 3 tochten te organiseren. Dit zouden er ook één of twee minder kunnen zijn. Dit
scheelt veel werk en inzet van de leden.
Een ander voorstel vanuit de zaal is om zowel zaterdag als zondag punten te kunnen
verdienen. Bestuur geeft aan dat er dan te verspreid gefietst wordt. Het klassement dient juist
om het gezamenlijk fietsen te stimuleren.
4. Concept touragenda 2012:
Gerben loopt de kalender voor 2012 door.
Alleen de tochten op de kalender tellen mee voor het klassement.
5. Clubmeerdaagse 2012:
Dit jaar zal de clubmeerdaagse weer naar Bad Laer gaan. Gerben en Nicole zullen het
organiseren.
6. Reserveringen:
Een nieuwe kledinglijn kost circa € 50.000,-. Dit is circa € 400,-/lid. Bij een afschrijving in 10
jaar is dit € 40,-/lid/jaar. De voorzitter legt 2 keuzes uit:
A. Contributie en sponsorleden gelijk houden en € 5.000,- per jaar
reserveren. Na 9 jaar is dit € 45.000,B. Contributie en sponsorleden verlagen en € 3.000,- per jaar
reserveren. Na 9 jaar is dit € 27.000,-. Bij de aanschaf van nieuwe
kleding zal een lid een eigen bijdrage moeten bijbetalen.
Opmerkingen uit de zaal:
•

Het is sparen/reserveren voor de volgende generatie

•

Een eigen bijdrage zou de zuinigheid op de kleding verhogen.

•

Club zit nu goed bij kas en het is verleidelijk de contributie te verlagen, maar wat doen
de sponsors, blijven die sponsoren in de toekomst ?

•

Is afschrijven in 10 jaar niet lang ?

Na een stemronde kiezen de leden voor optie A, contributie blijft dus gelijk. De jaarlijkse
reservering zal op een aparte bankrekening gezet worden.
7. Financiën 2012, verslag van de kascommissie:
Hans doet uitleg van de financiën. De kascommissie dechargeert de penningmeester.
8. Bestuur en Commissies:
De bestuursleden en commissieleden staan vermeld op de site.
Chris Roeterink wordt toegevoegd aan de kascommissie.
Jan Rougoor zal de familietochten bedenken bij de Romeinentocht.
9. Mededelingen Bestuur:
Km vergoeding wordt verhoogd naar € 0,20/km. Km’s worden alleen vergoedt als chauffeurs
zich aangemeld hebben bij tourleider. De tourleider maakt een efficiënte auto-indeling.
10. Rondvraag:
•
•
•
•
•

Volgend jaar weer half maart naar Mallorca.
Is dit jaar weer een jubileum jaar ? Ja, 30 jaar.
Graag volgend jaar vergadering op dinsdag ivm de trainingsavond van André Harbers
uit De Heurne.
Gaat het woensdagmiddag fietsen niet ten koste van de woensdagavond ? Ja,
daarom de trainingsavonden weer motiveren.
Kan woensdagavondtraining samen met de mensen uit Varsselder ? Het is niet voor
alle leden uit Dinxperlo haalbaar om 19:00 met de fiets in Varsselder te zijn. Starten
zal daarom ook in 2012 gebeuren vanaf de Rabobank in Dinxperlo.

11. Sluiting:
De voorzitter sluit de vergadering, waarna bier en bitterballen.

Gerben Klein Lebbink

