Notulen Algemene ledenvergadering WTC Dinxperlo 17 februari 2018
Afwezig: Nico Slutter, Vincent Lubbers, Robin Siebel, Jeroen Weijers, Freek van Arragon, Leo Verweij,
Hans Aalders, Eric Marneth, Eugène Lucassen, Erik Rijks, Carline van Weelden, Peter Jenniskens,
Frank Huls.
Eerst is er een minuut stilte gehouden ter nagedachtenis aan Theo Scholten.
Concept notulen van de ALV van 22 februari 2017: Deze zijn goedgekeurd.
Binnengekomen stukken: Han Rutgers heeft een brief gestuurd met een opmerking dat hij zich
zorgen maakt over de toekomst van de WTC. Meer dan 70% van de leden is boven de 50 jaar. Toch
zien we in en rondom Dinxperlo fietsgroepjes ontstaan, die zich (om welke reden dan ook) niet
willen organiseren. Kortom er wordt nog wel gefietst door de jongeren. Laten we dit zo gebeuren of
proberen we deze ontwikkeling een halt toe te roepen is de vraag van Han.
In het bestuur is dit wel ter sprake gekomen afgelopen jaar, door stukjes in de krant te zetten
proberen we meer publiciteit te krijgen voor de WTC.
Men kan zelf ook mensen vragen in zijn of haar omgeving.
Een voorbeeld van de tennisclub is dat men daar een aantal maanden gratis kan mee doen. Is dit
een idee voor ons?
Nog meer PR wordt er geopperd.
Alle ideeën zijn in ieder geval welkom
Een opstapdag
Openbaar zetten op internet
Met meerder clubs samenwerken.
Jaarverslag secretaris: Is goed
Mededeling voorzitter: Er waren veel mensen aanwezig bij de herdenkingsdienst van Theo Scholten.
Henry heeft een aantal taken van Theo overgenomen, bijv de clubmeerdaagse. Dank hiervoor!
De ziekenboeg zat dit jaar erg vol, met allemaal uiteenlopende redenen.
De kleding heeft voor wat problemen gezorgd maar is nu allemaal goed afgerond.
Willie heeft nog een jaar geholpen met de sponsoring maar heeft het na het bedank rondje langs alle
sponsors in december, overgedragen aan Henk.
De website www.wtcdinxperlo.nl is geclaimd door ons. In het najaar van 2018 zal de website de
lucht in gaan. De sportac en krupop blijft gewoon bestaan.
Iedereen die een rekening bij de Rabobank heeft en lid is, mag stemmen!
Arne heeft hard gewerkt aan de nieuwe pijlen voor de racetochten. Bouwbedrijf Klomps zal een deel
sponsoren. Na enige discussie is besloten de sponsornamen een kwartslag te draaien. De
bevestigingspijl is altijd een rechtdoor pijl, de sponsornaam wordt zo gedraaid dat je hem dan kunt
lezen.
Financieel jaaroverzicht: De opbrengst van de beide toertochten is een mooi bedrag. Hans heeft een
uitleg gegeven hoe de kleding precies gefinancierd is.

De contributie blijft dit jaar €96,-. Volgens de statuten moet de vergadering hiermee akkoord gaan;
dit is gebeurd.
Kascommisie: De kascommissie bestaande uit Chris Roeterink en Peter Jenniskens dechargeert de
penningmeester en het bestuur.
Chris Roeterink treedt af, Ingrid Nijenhuis volgt hem op. Volgend jaar zal Manfred Kuster Peter
Jenniskens opvolgen.
Toerkalender: op 21 juli staat er een tocht gepland, er zal dan om 10:00 uur gestart worden ipv 8:00
uur. De starttijden van de tochten op 20 en 27 oktober zullen 13:00 uur worden, ipv 8:00 uur.
Er is een voorstel van groep 3 om in het voorjaar een langere tocht te gaan fietsen. Gerard te Beest
wil dit wel organiseren.
Voor het clubweekend is er nog een bus nodig.
Ook noemde Jaap even kort dat de Romeinentocht een andere naam zal krijgen en ook de andere
kant uit zal gaan.
Bestuurswisseling: omdat Hans zo veel ervaring heeft in het bestuur, o.a. de tochten organiseren,
heeft het bestuur Hans gevraagd om nog een jaar te blijven. Het penningmeesterschap draagt Hans
over aan Arne. Er zijn geen tegenkandidaten dus blijft Hans bij acclamatie nog een jaar in het
bestuur.
Huishoudelijk reglement: De statuten zijn leidend, dus in het huishoudelijk reglement hoeven geen
dingen dubbel te staan. Jan Bulsink, Han en Jozef hebben een aantal opmerkingen geplaatst nadat
het huishoudelijk reglement naar de leden was gestuurd. Uiteindelijk heeft Jan er een mooi geheel
van gemaakt met Henk samen.
2/3 van de stemmen moet voor zijn om een nieuw huishoudelijk reglement in werking te stellen, dit
is zo dus hebben Henk en Folkje het nieuwe huishoudelijk reglement ondertekend.
Rondvraag: Op 28 februari wil Han Rutgers wel toerleider zijn van de ATB tocht in Lochem.
Jozef bedankt het bestuur van hun inzet.

