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Hierbij nodig ik U uit voor het bijwonen van de Algemene
Ledenvergadering van RTC-TWENTE op Dinsdag 1 Maart 1988
Om 20.00 uur in Café Rest. Marktzicht te Denekamp.

Agenda:
1. Opening
2. Mededelingen
3. Notulen van ledenvergadering 1987.
4. Jaarverslag 1987 Secretaris
5. Jaarverslag 1987 Penningmeester
6. Verslag Kascontrole kommissie
7. Kontributie 1988
8. Bestuurverkiezing (zie toelichting)
9. Rondvraag.

Toelichting ad. 8;
Het bestuur heeft besloten om het aantal bestuursleden terug te
brengen van zeven naar vijf personen.
Dit aantal moet voor een vereniging van ruim honderd leden
voldoende zijn.
De samenstelling van het bestuur is momenteel:
Voorzitter
Johan Busscher
aftredend niet herkiesbaar
Secretaris
Willem Stipdonk
Penningmeester
Gerard Egberink
aftredend niet herkiesbaar
Leden

Thijs Westrate
Teun van Deth
Gerard Meijer
Herman Leferink

aftredend niet herkiesbaar
aftredend niet herkiesbaar

De functie van penningmeester zal worden overgenomen door Richard
Hagel. Het afgelopen jaar heeft Richard als interimpenningmeester
gefunctioneerd. Voor Teun van Deth en Thijs Westrate zullen geen
vervangers gezocht worden. Voor de functie van voorzitter wordt
Jan Goosink door het bestuur voorgedragen.
Tegenkandidaten voor deze functie kunnen tot 20 februari
schriftelijk worden aangemeld, ondertekend door minimaal vijf
toerclubleden, in te dienen bij Willem Stipdonk, Brinkstraat 7 te
Denekamp.

TER INFORMATIE:

Op 21 februari a.s. organiseert R.T.C. TWENTE haar laatste
veldtoertocht van dit seizoen.
Vertrek vindt plaats bij de kantine van SPORTCLUB DENEKAMP tussen
09.00 en 10.00 uur.
De afstand is - 45 KM.
Voor meer informatie kun je bellen naar Louis Berghuis,
tel.05413/3234.

HERINNERING JUBILEUM;
Ter herinnering aan het jubileumjaar 1987 is er de mogelijkheid
een koperen gravure van het embleem van de R.T.C. TWENTE te
bestellen.
Deze gravure heeft de afmeting van 25 x 20 cm.
Het zal beslist een sierstuk zijn aan wand of muur in elk
toerclublid zijn huis.
Bestelling van zo'n gravure kun je doen bij Johan Busscher
tel.1226 of bij Willem Stipdonk tel. 4208, of bij Herman Leferink
tel.3165.
De prijs van zo'n gravure is f. 20,00.

VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING 0103B8

1. Openi ng
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte
wel kom.
2. Mededelingen
De voorzitter deelt mee dat de jubileum-festiviteiten succesvol
zijn verlopen, met name het feest op zondag 1^+0687 en de fietstocht in het Teutoburgerwald op zondag 1E0787. Kosten noch moeite zijn gespaard om hiervan een succes te maken. Verder deelt
de voorzitter mee dat dankzij de financiële steun van onze
sponsor Smithuis Bakkerijen B.V, inmiddels iedereen is voorzien
van shirt en jack.
3. Notulen vorige ledenvergadering.
Deze worden goedgekeurd met dank aan de notulist.
4. Verslag van de secretaris 1987.
De secretaris geeft een overzicht van de aktiviteiten die in het
afgelopen jaar zijn ondernomen en vraagt voorts zijn aandacht
voor de FTK en de verzekering die hieraan gekoppeld is- Met
nadruk wordt nog eens herhaald dat diegene die de FTK niet
aanschaft niet verzekerd is.
5. Verslag van de penningmeester 1987.
De penningmeester geeft een nadere toelichting op de aan de
vergadering voorgelegde jaarstukken 1987 + begroting 1988.
De begroting 1988 biedt een batig saldo. Na enige discussie
(J.Hermeiink) wordt besloten een deel van dit saldo aan te
wenden voor ontwikkeling van nieuwe aktiviteiten.
6. Verslag kascommissie 1987.
De kascommissie verklaart zich akkoord met de kas + kasstukken
met dank aan de penningmeester. De kascommissie bestond uit
J.Goossink en R.Hagel. Beiden zijn aftredend i.v.m. het aanvaarden van een bestuursfunktie. Als nieuwe leden worden benoemd
T.Perik en R.Mulders.
7. Kontributieverhoging 1988
Het bestuur stelt voor de kontributie te verhogen met f 10,-.
Het bestuur pleit voor deze verhoging teneinde een gezonde basis
te kreëren voor de komende jaren. Bovendien is de kontributie
de afgelopen vijf jaren niet verhoogd. Na enige discussie
(R.Nijmeier) wordt het voorstel in stemming gebracht en aangenomen .
8. Bestuursverkiezing.
Het voorstel van het bestuur (zie info januari 1988) wordt aangenomen. Het nieuwe bestuur zal bestaan uit Jan Goossink (voorzitter), Willem Stipdonk (secretaris), Richard Hagel (penningmeester), Gerard Meyer (lid) en Herman Leferink (lid). De voorzitter Johan Busscher neemt afscheid met een dankwoord. Aan de

nieuwe voorzitter overhandigt hij tot ieders verrassing een
zelfgemaakte voorzittershamer en wenst hierbij de nieuwe voorzitter veel succes toe. Jan Goossink neemt hierna het woord en
geeft een toelichting op te ontplooien aktiviteiten in de nabije
toekomst. Hierna wordt het woord gegeven aan Willem Stipdonk,
die de scheidende leden van het bestuur bedankt en als eerste
aan Teun van Deth als blijk van waardering een waardebon overhandigd namens de club. Vervolgens wordt bij afwezigheid Thijs
Westrate bedankt en ook hem wordt een waardebon toegezegd. Ook
Genard Egberink wordt in de hulde betrokken. Ook aan hem wordt
een waardebon overhandigd. Als laatste is Johan Busscher aan de
beurt. Hij wordt benoemd tot erevoorzitter, waarna ook aan hem
een waardebon wordt uitgereikt. In het dankwoord van Johan zegt
hij hierover blij verrast te zijn en dit niet verwacht te hebben .
9. Rondvraag.
J.Hermelink vraagt aandacht voor de bijzondere positie van de
schaatsclub binnen RTC, A.Kamphuis ziet graag lx per jaar een
club-rit in binnen- of buitenland. T.Perik informeert naar de
in oktober gemaakte foto's en T.Meyer informeert naar de stand
van zaken inzake de Ronde van Denekamp. Alle vragen c.q. opmerkingen worden meegenomen naar de eerstvolgende bestuursvergadering .
10. Sluiting.
De nieuwe voorzitter sluit de vergadering om El,30 uur, waarna
de OAD-reisorganisatie een video-film vertoont over de fietsvolgbus-vakanties in Zuid-Frankrijk. De OAD verstrekt nadere
informatie en biedt gelegenheid een kijkje te nemen in de OADfietsvolgbus.

EXTRA LEDENVERGADERING OP 22 NOVEMBER 1988
Het bestuur nodigt U uit voor het bijwonen van een extra
ledenvergadering op 22 november 1988 om 20.00 uur in ca-fé
Marktzicht te Denekamp.
Agenda
1. Opening
2. Mededelingen
J. RTC en Schaatsgroep
De positie van de schaatsgroep binnen RTC-Twente is
momenteel niet duidelijk omlijnd. Het bestuur wil hierin
in overleg met de schaatscommissie verandering brengen
door op 22 november a.s. aan de ledenvergadering een
voorstel voor te leggen, inhoudende dat elke schaatser
vana-F 010189 als een volwaardig lid van RTC-Twente wordt
aangemerkt.
A-. Vor ze feer i n nsn
Op dit moment zijn is maar weinig leden verzekerd bij de
NRTU (zgn.FTK-verzeker i ng) . Velen zijn dus niet verzekerd
en lopen grote risico's. Ook zijn de schaatsers niet
verzekerd. Bovendien kunnen we als club problemen krijgen
als een niet-verzekerd gastrijder iets overkomt tijdens
een door ons georganiseerde toertocht. Kortom, bittere
noodzaak om hier iets aan te doen. Het bestuur zal dan
ook op 22 november a.s aan de leden een voorstel voorleggen om vana-f 010189 dergelijke risico's in te dekken.
5. Extra clubkleding
Nieuwe leden (ook schaatsers indien het voorstel sub J
wordt aangenomen) zullen op 22 november a.s in de
gelegenheid worden gesteld een RTC-shirt en RTC-Jack te
bestellen tegen clubprijs. Ook bestaat er dan (voor alle
leden!) gelegenheid om een RTC-windJack te bestellen.
6. Nijze van contributiebetalen in de volgende Jaren
7. Sluiting
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