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UITNODIGING VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING

DENEKAMP

De algemene ledenvergadering van RTC Twente vindt plaats op DONDERDAG 15 FEBRUARI 2001 in café-restaurant De
Klep, Lange Voor 4 in Denekamp. De vergadering begint om 19.30 uur. Elk lid van RTC Twente wordt uitgenodigd de
vergadering bij te wonen.
Agenda

1.
2.
3.
4.
5.

Opening en vaststelling agenda
Mededelingen
Verslag ledenvergadering 24 februari 2000 (zie Wielcontact februari-inaart 2000)
Verslag secretaris
Verslag penningmeester
- Balans en exploitatie 2000
- Begroting 2001
- Verslag kascontrolecommissie (Nico Benneker, Stefan Kamphuis)
- Benoeming leden kascontrolecommi ssie 2001
6. Vaststelling contributie 2000
• Het bestuur zal voorstellen om de contributie over 2000 niet te verhogen.
7. Verkiezing bestuursleden
- Op de ledenvergadering van 24 februari 2000 is gekozen voor een 'getrapt' afireedschema. Het
bestuur stelt het volgende schema voor. Een aftredend bestuurslid is onmiddellijk herkiesbaar.
Jan Goossink
treedt af in februari 2002
Hans Stokkelaar
treedt af in februari 2003^, looA
LeoEngbers
treedtaf in februari 2004^/ <i«.o?
Herman Lcferink
treedt af in februari 2005
Gerard Meyer
treedt af in februari 200j" •?
Pauze
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Programma maart 2001 - februari 2002
Wielcontact/Intemet-site/Infogids/Flyer
Onderzoek vaste terreinfietsroutes
Beleid komende jaren
Rondvraag
Sluiting

Het bestuur

Oproep !
Voor de organisatie van onze eigen toertochten en evenementen in 2001 zijn vele vrijwilligers nodig. Alleen al voor de Ronde
van Nederland op 30 augustus zullen we op zo' n 100 personen een beroep moeten doen. Meldje aan! Vul hierna je naam,
adres, etc. in en lever dit A-4-tje in bij Hans Stokkelaar op 15februari of stuur het op (De Wulp 5, 7591 LM Denekamp).
Datum

Naam tocht

Afstand

Zondag 22 april
Maandag 30 april
Maandag 4 juni
Di 7 / Wo 8 / Do 9 / Vr 10 augustus
Donderdag 30 augustus
Zondag 2 september
Zondag 4 november
Zondag 30 december

Tour de Pré Pain
Gezinstocht Koninginnedag
Twentse Rabotoertocht
Euregio Fiets-4-Daagse
Ronde van Nederland
F.nregiotocht
Rabo Köttelpeer'n Classic
Keurslager Siemerink Classic

100 km

Voornaam + Naam
Adres
PC/Plaats
Telefoon
Evenement waar voorkeur naar uitgaat

110 km
40,60,100 km
111 km
30,50 km
50 km

^[j&ot?
Verslag Algemene Leden vergadering RTC TWENTE 15-02-2001
1.

Opening
De voorzitter opent om 19.37 uur de vergadering. Aan de agenda wordt het onderwerp 'Kleding' toegevoegd.

2.

Mededelingen
Afmelding Sonja en Rene Beune, Wim Timmerman., René Borgerink (middels brief waarin hij tevens zijn waardering uitspreekt
voor inzet bestuur)

3.

Verslag vorige ledenvergadering
Het verslag van algemene ledenvergadering van 24 februari 2000 wordt akkoord bevonden met dank aan de notulist Herman
Leferink.

4.

Jaarverslag secretaris
Hij noemt in chronologische volgorde de hoogtepunten van het voorgaande jaar met als eerste de uitreiking van de nieuwe
kleding door sponsor Johan Smithuis aan de leden. Daarna volgde in april de Pré Pain toertocht waarbij wederom het pakket met
Pré-Pain broodjes gretig aftrek vond, gratis beschikbaar gesteld door de sponsor Smithuis Bakkerijen. Op Koninginnedag is weer
medewerking verleend aan de jaarlijkse activiteiten op de markt in Denekamp door het organiseren van een puzzeltocht. In juni
werden 42 leden van de club bij 'De Klep' uitgezwaaid door vrouw en/of kinderen en/of bekenden voor een reis naar Amerika. De
Amerika reis was een groot succes met prachtige ervaringen om nooit weer te vergeten. De Euregio Fiets Vierdaagse mocht zich
In het 25e jubileum jaar verheugen op meer dan 1200 deelnemers en een geslaagde expositie. Op 3 september was het weer
dermate slecht dat de bekende "Pokal' uit Nordhorn maar niet werd op gehaald. Of dit mede de reden is dat men vanuit Nordhorn
gevraagd heeft om de volgende Euregio-tocht samen te organiseren weten we niet. De eerste door onze vereniging
georganiseerde veldtoertocht was een groot succes met meer dan 700 deelnemers. De tweede veldtoertocht op 31 december was
^ mede door het winterse weer een gladde maar mooie tocht. De tocht trok minder deelnemers (270). Iedereen was tevreden over
de uitgezette route, de worst en het brood aangeboden door sponsor Cor Siemerink en Smithuis Bakkerijen.

5.

Het financieeljaarverslag.
Het exploitatiesaldo over 2000 bedraagt ƒ 3500. Begroot was ƒ 4600 negatief! De penningmeester geeft een toelichting op
diverse posten op de balans en exploitatierekening. René Brummelhuis vindt het crossweekend waaraan door 4 personen is
deelgenomen erg duur. De penningmeester antwoordt hierop dat voor dit weekend een aantal vaste kosten zijn gemaakt
ongeacht het aantal deelnemers. Bep Beid maakt een opmerking over de kleding maar dit onderwerp komt via punt 12 v.d.
agenda later aan de orde. De voorzitter merkt op naar aanleiding van de post 'Reservering 2003' op dat gedacht wordt aan een
verblijf op Mallorca. De eerste oriënterende besprekingen zijn gevoerd met als doel na te gaan of een verblijf op Mallorca eind
april/begin mei 2003 (financieel) haalbaar en uitvoerbaar is. Het financieel verslag wordt unaniem met applaus akkoord bevonden.
Stefan Kamphuis en Nico Benneker (leden kascommissie) hebben bij de penningmeester de boeken gecontroleerd en akkoord
bevonden. Aan beiden wordt décharge verleend. De kascommissie voor 2001 zal bestaan uit Nico Benneker en Sonja Beumer met
dank aan Stefan Kamphuis voor de bewezen diensten.

5.

Vaststelling contributie voor het jaar 2001.
Voorstel van het bestuur om de contributie niet te wijzigen wordt door de vergadering akkoord bevonden. De voorzitter deelt
mede dat op de districtsvergadering die onlangs plaatsvond de mededeling is gedaan dat de contributie in 2002 mogelijk met ƒ5
tot ƒ 10 door de NTFU zal worden verhoogd i.v.m. het uitvoeren van het aangenomen beleidsplan.

è

Verkiezing bestuursleden
Op de algemene ledenvergadering van 24 februari 2000 is gekozen voor een 'getrapt' aftreedschema. Het bestuur stelt het
volgende schema voor en een aftredend bestuurslid is onmiddellijk herkiesbaar. Jan Goossink treedt af in februari 2002; Hans
Stokkelaar treedt af in februari 2003; Gerard Meijer treedt af in februari 2003; Leo Engbers treedt af in februari 2004; Herman
Leferink treedt af in februari 2005. De vergadering gaat met het schema akkoord. Bep Beid geeft het advies om op tijd te
beginnen met het zoeken naar vervangende bestuursleden. De voorzitter deelt mede dat het bestuur hier aan werkt.

7.

R TC Kalender maart 2001 - februari 2002
De kalender wordt toegelicht door de voorzitter. De kalender zal aan elk lid worden toegezonden via Wielcontact. Martin Kolbrink
vraagt waarom Tubbergen gestopt is met de samenwerking bij de Euregiotocht van Nordhorn. De voorzitter antwoordt dit niet te
weten. Binnenkort vindt hierover overleg plaats met 'Vorwarts' uit Nordhorn. De controle ritten voor de 100 km. tochten van de
Euregio fietsvierdaagse zijn op zondag 18 maart, 1 april, 29 april en 13 mei. Verder geeft Joost van der Maat door dat groep 4 In
het weekend van 16 en 17 juni hun bekende club-weekend zal organiseren. Stefan Kamphuis geeft door dat ook groep 1 in dat
weekend naar de Dolomieten in Italië gaat (15 tot 20 juni)

8.

Wielcontact/Internetsite/Infogids/Flyer.
Met de computer en de beamer wordt dit onderwerp door afwisselend Bart Aarnink, Jop Huttenhuis en de voorzitter
gepresenteerd. Bart vraagt met name aandacht voor de RTC Twente-corner waarin men elkaar via een soort van chat-box van
info kan voorzien en gegevens kan uitwisselen. Remco Wevers zegt dat dit een waardevol medium is met name gebleken voor de
Oostkapelletoertocht. Wim Journee geeft het advies om de site eenvoudig en simpel van opzet te houden ('idiot proof).

9.

Vaste ATB-routes
Op 22 februari zal er een overleg plaats vinden in Losser over problemen in het Lutterzand. Ook zal in het clubgebouw van OWC
overleg plaatsvinden over vaste ATB-routes op het Hulsbeek. Ruiten Drie uit Almelo heeft problemen met Staatsbosbeheer over
tochten georganiseerd in het gebied Vasse en het Springendal. OWC heeft ook problemen over gehouden tochten in 'Het Sybrook'
en Lutterzand (Meuleman). Met andere woorden, het ATB-en vraagt de nodige aandacht. Mirgo Koehorst: maak op de een of

andere manier aan de niet georganiseerde ATB-ers bekend waar wel of niet in de natuur gereden mag worden. Jan Sombekke:
Fatsoenlijk gedrag t.o.v. de mede bosgebruikers bevordert de verstandhouding tussen elkaar. Quido Degen vraagt of de ATB
belangengroep van Ten Tusscher ook betrokken is bij dit overleg. De voorzitter antwoordt dat ook deze groep is hierbij betrokken.
Gerrit Ensink: Wandelaars denken zo langzamerhand het alleen recht in het boste hebben. Wim Journee: In het bos altijd beleefd
groeten helpt voor een betere verstandhouding.
10. Beleid komende jaren RTCTwente
Willem Marcelis presenteert namens de werkgroep 'Beleid' de resultaten. De volgende vragen zijn voorgelegd aan leden van groep
1, 2, 3 en 4 en ook enkele niet-fietsende-RTC-leden.
l.Wat verwacht je van de club?
2.Wil je investeren in de club?
3.Wat vind je van de groepsindeling en omvang?
4.Heb je er moeite mee als niet-leden meefietsen?
5.Hoe denk je over de veiligheid?
S.Welke ideeën en wensen heb je?
Antwoorden:
a. Binding aan de club: gezelligheid; continuïteit; vaste waarde; groepsfietsen; kleding
b. Verwachtingen: feest; betrek meer/andere personen bij de organisatie van tochten; organiseer technische avonden; meer
niet, het is goed zo!
c. Investeren: elke groep is bereid te investeren; benoem per groep een coördinator die zorgt voor voldoende vrijwilligers voor
een evenement
d. Groepsindeling: omvang groep 1 akkoord; groep 2 nog niet in de lucht; groep 3 af en toe te groot; groep 4 te groot.
e. Meefietsen niet-leden: geen probleem; wel lid zijn van een club; limiteren
^^
f. Veiligheid: helm verplicht stellen; opnemen in HR; groepsgrootte beter bewaken; ervaren voorrijders; gedragsregels duidelijk
doorgeven; niveau per groep goed bewaken.
g. Ideeën/wensen: technische avonden, sportkeuring boven de 40; blessurepreventie bevorderen; adviezen bij training; inhuren
ervaren trainer; gezamenlijk trainen voor klassiekers; organiseren deelname aan klassiekers; dubkalender; per 3-5 jaar groot
evenement a la USA; ploegentijdrit op Hulsbeek; ATB in zomer.
h. Losse opmerkingen: tevredenheid hoog; open communicatie; aanpassen groepsgrootte groep 4 dringend gewenst; clubfeest
scoort hoog.
i.
Niet-fietsers: reden lidmaatschap niet duidelijk; mogelijk te lui om op te zeggen; veel slapende leden die niet veel hoeven.
Besluitvorming:
a. Feest. Al opgenomen in begroting.
b. Technische avonden. Bestuur werkt voorstel uit.
c. Vrijwilligers. Bestuur werkt voorstel coördinator per groep uit.
d. Groepsindeling. De voorzitter stelt voor: opheffen groep 2, groep 3 wordt groep 2, groep 4 wordt groep 3 + nieuwe groep 4
voor de beginnende fietser óf de huidige situatie laten bestaan + nieuwe groep 5 voor de beginnende fietser. Besluit na
(levendige) discussie: handhaving huidige indeling (4 groepen); indien wenselijk splitsing groep 3 en 4 (bij vertrek en niet
onderweg); Ben Koekoek en Leo Engbers zullen groep 2 aanzien geven.
e. Helm. Dragen van een helm wordt verplicht en opgenomen in Huishoudelijk Reglement! Mirgo Koehorst: diegene die geen
helm wil dragen heeft er waarschijnlijk ook niets zitten om te beschermen!!
f.
Meefietsende leden. Geen probleem, mits ingeschreven bij NTFU (i.v.m. verzekering) en mits incidenteel (zou anders net zo
goed lid RTC Twente kunnen worden)
^^
g. Gedragsregels. Worden gepubliceerd in Wielcontact + staan op site.
^P
h. Clubkalender. Is opgesteld. Elk lid ontvangt begin maart exemplaar + staat op site
i.
Groot evenement. In voorbereiding is de jubileumtocht voor alle leden RTC Twente naar Mallorca in 2003.
j.
Ploegentijdrit. Prima idee groep 1. Werk maar uit. Bestuur ondersteunt,
k. ATB zomer. Eerst zorgen voor vaste routes, dan verder kijken.
I.
Jeugdopvang. Voeren als club geen actief wervingsbeleid. Sturen talent door naar OWC omdat ze daar een baan hebben waar
ze op een veilige manier onder begeleiding kunnen trainen.
De voorzitter spreekt zijn dank en waardering uit voor het vele werk van de werkgroep.
11. Kleding.
Kleding met losse naden of defecte ritsen gaan via de Firma Kamphuis terug naar AGU voor reparatie. Het winterjack voldoet niet
aan de leveringsvoorwaarden. AGU levert nieuw winterjack in clubkleuren (strak model met fleece aan binnenzijde). Het nieuwe
jack zal gratis worden geleverd aan iedereen die de dubkleding draagt c.q. heeft gekocht. De mededeling wordt met applaus door
de vergadering begroet. Harry Bodde en Bep Beid benadrukken dat AGU niet goed heeft geleverd en derhalve geen recht heeft op
een financiële vergoeding. De voorzitter antwoordt, dat scherp is onderhandeld.
12. Rondvraag
Nico Haafkes: volgende keer graag een microfoon gebruiken. Jan Eppink: nodigt groep 1 uit voor eigen feest. Bep Beid:
compliment voor presentatie via powerpoint + beamer. Martin Kolbrink: hoe zit het met de route van Losser bij de Twentse
Heuvelentocht? Voorzitter: wordt nog besproken met Losser.
13. Sluiting
Na iedereen goed zomerseizoen te hebben toegewenst sluit de voorzitter om 22.35 uur de vergadering.

