
 

Notulen Algemene Leden Vergadering 22 februari 2021 
 
Deelgenomen via teams: Hugo te Kaat, Alex Walter, Henk Westendorp, Nicole Snijders, Jaap 
Snijders, Jan Roes, Tjeerd Postma, Arne Teunissen, Vincent Lubbers, Gerben Klein Lebbink, Henk 
Meijer, Folkje Zigterman, Han Rutgers, Hans te Brinke, Tonnie Wienholts, Wim te Grotenhuis, Tonnie 
Oosterink, Wim Kraaijenbrink,  Henry Wezenberg, Herman Etten, Ingrid Nijenhuis, Freek van Arragon, 
Jozef Geurtzen, Hans Kemink, Frank Huls, Sigmar Vosjan, Jan Bulsink, Herman Hesselink, Bart Boom, 
Meindert Veldhorst, Hans Zeevalking, Wilma Keijser, Hans Aalders, Chris Roeterink, Henk Westerveld, 
Nico Slutter, Gerard te Beest, Willie Baten en Frank Heister. 
 
Opening en vaststellen agenda: Henk heet iedereen welkom. Het is een gek jaar en natuurlijk heel 
vreemd om zo de algemene ledenvergadering te houden. Maar desalniettemin hebben zich 39 leden 
opgegeven voor de vergadering. Wij hopen dat we volgend jaar weer op de gebruikelijke manier 
kunnen vergaderen. Henk adviseert daarom ook iedereen om zich te laten vaccineren! 
 
Concept notulen van de Algemene ledenvergadering van 22 februari 2020: Deze wordt 
goedgekeurd.   
 
Ingekomen stukken: Er zijn geen ingekomen stukken. Wel noemt Henk nog even dat we via de 
gemeente Aalten subsidie hebben aangevraagd voor sportverenigingen voor beide jaren, 2020 en 
2021. Allebei zijn inmiddels goedgekeurd, het bedrag over 2020 is al ontvangen; het gaat om een 
bedrag van €250,- per jaar.  
Ook is er een webinar geweest voor sportbestuurders van de gemeente Aalten, Gerben heeft hier 
aan deelgenomen.  
 
Jaarverslag: Deze wordt goedgekeurd.  
 
Mededelingen voorzitter: Alle sponsoren hebben hun bijdrage betaald in 2020 en toegezegd om dit 
in 2021 ook te doen. Backerei Lensink in Sonsbeck heeft ook weer voor een jaar toegezegd 
sponsorgeld te willen betalen. Dus als je in de buurt bent, ga even langs.  
Op dit moment hebben we 95 leden, waarvan de gemiddelde leeftijd 59,8 jaar is. Hiervan zijn 6 
dames en 89 heren.  
 
Een vraag van Hugo was of we weten wat de gemiddelde leeftijd bij de NTFU is. Henk heeft dit 
uitgezocht:  
 
  



In de tabel staat onze vereniging bovenaan en daaronder 2 redelijk gemiddelde verenigingen. De 
onderste regel zijn de totalen van de NTFU. 
  
  

Club 
Aantal 
leden 

Aantal 
dames 

% 
dames 

Aantal 
heren 

% 
heren 

Jeugd 
leden   

55
-
65   

65
+   

Gemiddelde 
leeftijd 

WTC 95 6 6% 89 94% 0 
0
% 30 

32
% 38 

40
% 59 

Club 1 83 15 18% 68 82% 0 
0
% 24 

29
% 24 

29
% 57 

Club 2 174 28 16% 146 84% 0 
0
% 67 

39
% 37 

21
% 55 

NTFU 
breed     13%   87% 1790 

2
%         52 

 
 
Financieel jaaroverzicht: Er is bewust voor gekozen om op de begroting van 2021 de voorjaarstocht 
te noemen.  Wij hopen allemaal natuurlijk dat deze door kan gaan. Maar uiteraard alleen als dit 
volgends de richtlijnen van het RIVM toegestaan is.  
Deze zomer hopen we ook nog een soort feestelijke bijeenkomst te hebben zoals we gewoonlijk na 
de ALV hebben, vandaar dat deze kosten ook genoemd worden (vergaderkosten). 
Een andere vraag was waar de subsidie van de gemeente Aalten van €250,- is gebleven in 2020. Deze 
zal in 2021 verrekend worden.  
 
Vaststellen contributie: De contributie blijft in 2021 ongewijzigd, € 96,-. 
 
Verslag kascommissie: Nico Slutter en Manfred Kuster hebben de kas gecontroleerd. Arne krijgt een 
compliment hoe netjes hij alles op orde heeft! Manfred heeft dit nu 2 jaar gedaan en wordt bedankt. 
Alex Walter treedt toe aan de kascommissie.  
 
Toerkalender: Jaap noemt nog dat als alles goed mag gaan rond de corona, er op 22 mei bij het 
Barger een gezellige nazit is, na een eigen toertocht. Later zal hier meer informatie over volgen.  
Op 25 juni is de bedoeling dat we een dikke bandentocht gaan organiseren. Dit omdat we vaak te 
horen krijgen tijdens onze voorjaarstocht dat men het zo fijn vindt fietsen als er alleen maar een 
pijltje gevolgd hoeft te worden. De start en finish zal bij het Barger zijn. 
Jan Bulsink noemt nog dat op 19 mei de Hel van Twente op de toerkalender staat, maar als er animo 
voor is hij evt. ook een alternatief wil organiseren, net als vorig jaar.  
 
Clubweekend: Van 10 tot 12 sept zal dit jaar het clubweekend gehouden worden. Het is de bedoeling 
dat we naar Hotel Eggert gaan, dichtbij Rheine. Een 2 persoonskamer kost €94,- en een 1 
persoonskamer €120,- (incl. ontbijt en diner)  
De club vergoedt dit jaar €15,- per dag.  
Aanstaande zaterdag 27 februari is de openingsrit van het seizoen. Hugo heeft weer verschillende 
routes gemaakt. Bij het Barger wordt voor koffie en koek gezorgd en een kleinigheidje voor alle 
leden.  
 
Bestuursverkiezing: Bij acclamatie wordt verlenging van 1 jaar gevraagd voor Jaap, Arne en Folkje. 
De vergadering gaat hiermee unaniem akkoord.  
Gerben is voorgesteld als nieuw bestuurslid en tevens voorzitter. Er hebben zich geen 
tegenkandidaten  gemeld.  



Gerben wordt bij acclamatie benoemd tot bestuurslid en voorzitter. De vergadering gaat hier 
unaniem mee akkoord. Gerben wordt gefeliciteerd.  
 
Willie bedankt Henk voor zijn tijd als voorzitter.  
  
Beantwoording van vragen: Wim te Grotenhuis had een vraag met betrekking tot de broek. Hij en 
nog meerdere leden willen graag een bepaald soort broek met zeem. De broek die we nu hebben 
wordt niet fijn gevonden door iedereen. Dit onderwerp is onder de aandacht bij het bestuur. Het 
contract met Klomps loop in ieder geval nog tot 1 januari 2024.  
 
Bestuursoverdracht: Henk is 4 jaar voorzitter geweest. Wat hem het meest bij gebleven is, is het 
overlijden van Theo Scholten in het voorjaar van 2017. Theo zijn laatste vergadering was Henk zijn 
eerste vergadering als voorzitter.  
De tijd is snel voorbij gegaan aldus Henk. Het is hem goed bevallen. Ook is hij erg positief over de 
leden die allemaal wel een steentje willen bijdragen aan bijvoorbeeld  het helpen organiseren van 
onze toertochten.  
Henk bedankt de bestuursleden. Ook gaat er een speciale dank uit naar Hans te Brinke, die nog 1 jaar 
langer in het bestuur heeft gezeten dan oorspronkelijk afgesproken was.  
Ook noemt Henk nog een dat de gemiddelde leeftijd van het bestuur omlaag gaat, naar 52,8 jaar. Dit 
was 57,4 jaar.  
De voorzittershamer wordt “digitaal” overgedragen aan Gerben.  
Gerben bedankt de  vergadering voor het vertrouwen. Hij heeft zin om het voorzitterschap op te 
pakken. Vooral ook naast zijn drukke baan bij Agruniek.  
Toentertijd heeft Gerben veel visies uitgewerkt. Hij heeft weer zin om hier verder mee te gaan met 
het bestuur.  
A.s.  zaterdag zal Gerben bij het Barger staan tijdens de openingstocht en een presentje uitdelen 
namens het bestuur.  
 
Arne overhandigt Henk een bos bloemen en een cadeaubon van Obelink en bedankt hem voor de 
goede tijd samen in het bestuur.  
 
 
Folkje Zigterman 
Secretaris 


