
 

Notulen algemene ledenvergadering 9 maart 2022 
 
Aanwezig: 38 leden 
Afgemeld: Tjeerd Postma, Henry Wezenberg, Hugo te Kaat, Wim Kraaijenbrink, Erik Zweerink, Wilma 
Keijser, Johan Schuurman, Henk Nijman (de Heurne), Wim te Grotenhuis 
 
Opening en vaststellen agenda: Gerben heet iedereen welkom, fijn dat het weer fysiek kan benoemd 
hij! De corona lijkt haar hoogtepunt gehad te hebben. Wel komen er nu andere zorgen, de oorlog in 
Oekraïne. Hierdoor is de brandstof fors duurder geworden, dus zal vaker de fiets gepakt worden.  
 
Concept notulen van de ALV 22 februari 2021: De subsidie van de gemeente Aalten voor 
sportverenigingen hebben we voor 2022 ook weer ontvangen.  
Gerben kon het niet laten om toch nog even de gemiddelde leeftijd uit te rekenen, dit jaar ligt hij op 

60,9 jaar; een jaar hoger dan vorig jaar        
De notulen worden goed gekeurd. 
 
Ingekomen stukken: Hans Reesink heeft een vraag gesteld of er in de app aangegeven kan worden 
welke kant groep 4 op gaat fietsen. Vincent heeft dat voor deze week al gedaan en zal dat de 
aankomende tijd doen.  
Ook wordt er benoemd dat de website meer gebruikt zal worden voor mededelingen en wordt 
iedereen uitgenodigd om af en toe een verslagje te maken van de tocht voor op de website. Zo blijft 
de website meer in leven onder de leden.  
Han Rutgers stuurde nog een mail, hierin legt hij uit dat samen met een aantal andere verenigingen 
de WBTR geregeld gaat worden. Een vraag vanuit de zaal is of de Sport federatie Aalten nog bestaat 
en zo ja of zij iets kunnen betekenen met de regeling van de WBTR. Dit zal uitgezocht worden.  
 
Jaarverslag: Helaas ook dit jaar was het weer een kort verslag. Hopen op een langer verslag van 
2022.  
 
Mededelingen voorzitter: De WTC Dinxperlo bestaat dit jaar 40 jaar! Er is een commissie 
samengesteld, bestaande uit Willie, Han, Jozef, Arne en Gerben. Henry heeft de eerste vergaderingen 
ook zijn steentje bijgedragen. Deze commissie zal alles rond het 40 jarig jubileum organiseren. De 
eerste toerflits is bij alle leden in de bus gevallen en op de website gepubliceerd. In juni wordt de 2e 
verwacht. Maar hiervoor is natuurlijk wel input nodig van alle leden.  
Op 10 september zal een feestdag georganiseerd worden, voor alle leden en partners. Ook 
sponsoren zullen uitgenodigd worden.  
Ook zal er gezorgd worden dat er veel media aandacht van onze club naar buiten wordt gebracht, via 
de lokalen kranten etc. De hoop is om meer leden te krijgen, de gemiddelde leeftijd mag omlaag, het 
aantal vrouwen mag omhoog en er is hoop op meer actieve leden die vaker op de fietst te zien.  
 
Volgend jaar zal er een kledingcommissie opgesteld worden, voor nieuwe kleding.  
Alle sponsoren hebben bijgetekend en wij hebben er 3 nieuwe sponsoren bij; Ankersmit, Kuiper 
installatietechniek en Obbink.  



 
Financieel jaaroverzicht: Er was voor het kledingfonds €4.000 begroot voor 2021 maar uiteindelijk is 
er €1.000 extra apart gezet hiervoor. Het idee voor de volgende kleding is dat er geen voorraad 
aangelegd gaat worden, waardoor we minder kosten zullen hebben.  
Dit jaar hebben we kasgeld, dit omdat geld storten geld kost.  
Voor aankomend jaar hebben we een pinautomaat aangeschaft voor de toertochten.  
Ook legt Arne uit dat er €5.000 begroot is voor het jubileumfeest.  
 
Vaststellen contributie 2022: De contributie voor 2022 wordt €98,-. 
 
Verslag kascommissie: Nico Slutter en Alex Walter hebben de kascontrole uitgevoerd. Arne krijgt een 
compliment voor hoe keurig hij de kas op orde heeft!  
Nico Slutter wordt bedankt en Jan Bulsink treedt toe tot de kascommissie.  
 
Toerkalender: Voor de Hel van Twente wordt een alternatief bedacht door Jan Bulsink.  
De puntentelling voor het clubkampioenschap is aangepast. Voor een gewone tocht die op de 
kalender staat krijg je 1 punt en voor, voor de openingstocht, het voorfietsen van de voorjaarstocht 
en ATB tocht, de verrassingstocht, het clubweekend, de tijdrit en de oliebollen tocht kun je 2 punten 
verdienen.  
 
Informatie clubweekend: Vincent houdt een leuk promotiepraatje over een veelbelovend 
clubweekend in Reine, wat gehouden zal worden op 10, 11 en 12 juni. We overnachten in hetzelfde 
hotel als vorig jaar, hotel Eggert. De kamers zijn iets duurder geworden. Een 1 pers kamer kost €147,- 
en een 2 pers kamer €117,-.  
Vincent hoopt op een deelname van minimaal 30 leden dit jaar. Ook is er een mogelijkheid om alleen 
zaterdag mee te fietsen. Er is dan mogelijkheid om mee te ontbijten en na het fietsen mee te 
dineren.  
 
Bestuursverkiezing: Bij acclamatie wordt verlenging van 1 jaar gevraagd voor Folkje, Arne en Vincent. 
De vergadering gaat hiermee unaniem akkoord.  
Jaap treed af en wordt hartelijk bedankt voor zijn inzet van de afgelopen jaren.  
Het was dit keer een hele opgave om een nieuw bestuurslid te vinden. Uiteindelijk heeft 1 van de 
leden zich gemeld. Hij zal een aantal keer meekijken bij bestuursvergaderingen of het hem wat lijkt 
om in het bestuur te komen.  
 
Rondvraag: Hans te Brinke merkt op dat de tijd begint te dringen voor het regelen van vergunningen 
in Duitsland voor de voorjaarstocht. Het bestuur is hiermee bezig. Ook wordt in de gaten gehouden 
hoe het zit met de regelingen rondom corona.  
Deze locatie, het Blauwe Meer wordt als zeer goed ervaren.  
 
Huldiging clubkampioen 2021: Dit jaar zullen er 5 leden gehuldigd worden, omdat de nummers 3 
hetzelfde aantal punten hebben. Het officiële huldiging zal tijdens de feestdag op 10 september zijn.  

1. Jaap Navis 
2. Theo Kempers 
3. Han Rutgers, Willie Baten, Hans Kemink. 

 
 
Folkje Zigterman 
Secretaris 
 
 



Voor de WBTR is het van belang dat de notulen ondertekend worden door voorzitter, 
penningmeester en secretaris. De bestuursnotulen ondertekenen we al een tijd.  
 
 
Goedgekeurd door voorzitter:     Goedgekeurd door penningmeester: 
 
 
 
 
 
Goedgekeurd voor secretaris: 


