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VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING 21-02-2002
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Opening door de voorzitter.
De voorzitter opent om 20.00 uur de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
Mededelingen
Afwezig met kennisgeving: Gerard Meijer in verband met vakantie in Australië, Willem Marcelis die op rondreis is in
Nieuw Zeeland, Wim Horsthuis en Hennie Kuiper in verband met verplichtingen elders.
Onlangs is ons lid Wim Timmerman overleden. Uit piëteit wordt een minuut stilte in acht genomen.
Voorzitter doet een beroep op een ieder om na de vergadering zoveel mogelijk TEP's mee te nemen, ook voor de niet
aanwezige leden.
Er staat een doos met zweethemden, die voor €5 per stuk na de vergadering kunnen worden gekocht.
Verslag van de algemene ledenvergadering 15 februari 2001.
Het verslag van de algemene ledenvergadering van 15 februari 2001 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd onder dank
zegging aan de notulist Herman Leferink.
Verslag van de secretaris Hans Stokkelaar.
Hans Stokkelaar geeft een globale opsomming van de activiteiten welke het afgelopen wielerseizoen hebben
plaatsgevonden. Bijzondere aandacht ging naar de succesvolle uitvoering van de Ronde van Nederland, met twee etappes
in Denekamp. Door de MKZ crisis heeft de voorjaarstocht Tour de Pré-Pain helaas geen doorgang kunnen vinden. De
overige door de RTC georganiseerde tochten bleken wederom een succes te zijn. De club is uitgegroeid naar circa 230
leden, waarbij het aantal actieve leden jaarlijks toeneemt. Ook afgelopen seizoen kon altijd een beroep worden gedaan op
de vele vrijwilligers die altijd weer klaar staan om de vereniging te helpen ai een en ander tot een succes te maken.
Verslag van penningmeester Leo Engbers.
Leo geeft door middel van een presentatie een inzicht in de exploitatierekening over 2001. De exploitatierekening over
2001 sluit met een klein tekort. Vervolgens wordt op een heldere wijze inzicht gegeven in de balansposities per 31
december 2001. Geconcludeerd kan worden dat de vereniging er bijzonder goed voorstaat en dat er voldoende middelen
zijn om de komende jaren mee verder te gaan. Bijzondere aandacht vestigt Leo op de voorziening clubactiviteit die is
gevormd uit hoofde van het 25-jarig jubileum in 2003. In de loop van de vergadering zal hier nog nader op worden
teruggekomen. Tenslotte wordt een begroting voor het jaar 2002 gepresenteerd. Na enige uitleg en toelichting wordt de
begroting door de vergadering goedgekeurd. De kascontrolecommissie, bestaande uit Nico Benneker en Sonja Beune, die
haar taak vervolgens tijdelijk heeft overgedragen aan André Oude Elferink, deelt aan de vergadering mede dat de
financiële boeken en cijfers in orde zijn bevonden. Een compliment gaat uit naar de penningmeester Leo Engbers. Na
goedkeuring van de financiële cijfers over 2001 wordt hiermede het bestuur décharge verleend voor het gevoerde
financiële beleid. De kascontrole commissie over 2002 zal bestaan uit Sonja Beune ai Tonnie Franke.
Naar aanleiding van de presentatie van de cijfers worden raider meer de volgende op- en aanmerkingen geplaatst:
Bep Beid deelt mede dat punt 11 van het jaarverslag over 2000 niet zo is bedoeld zoals het er staat
Nico Haafkes vraagt hoe het kan dat a voor de gratis winterjacks toch nog een bedrag op de balans staat (antwoord:
250 jacks zijn gratis vastrekt en voor 100 stuks is de normale prijs betaald).
- Bep Beid vraagt hoe de lage waarde van de kleding op de balans wordt veroorzaakt (antwoord: afwaardaing door
onder meer incourante maten en de reguliere afschrijvingen).
De voorzitta makt op dat RTC een financieel gezonde club is mede door de bijdrage van de sponsor. Voorts doet hij de
oproep aan de leden om mee te denken over een nieuwe opslagruimte voor het mataieel. De containa op het erf van Jan
Eppink heeft een grote onderhoudsbeurt nodig en is ingeval van een (MKZ) moeilijk toegankelijk. Beter zou zijn een
andere, betere opslagruimte in het dorp Doiekamp of directe nabijheid. De voorzitta vraagt de vagadaing om
toestemming om een andae ruimte te mogen zoeken. De vagadering gaat hiermee akkoord.
Vaststelling contributie 2002.
Voorstel van het bestuur is om de door de NFTU opgelegde verhoging van €2,50 per lid door te berekenen aan de leden
(afrondingen naar boven en beneden). Na enige discussie over het doorvoeren van de contributieverhogingen wordt de
contributie door de vergadaing vastgesteld overeenkomstig het voorstel van het bestuur. Dit houdt dahalve in: leden
jonger dan 16 jaar en 65 jaar en ouder €28 (was €25,85), een hoofdlid ouder dan 16 jaar en jraiga dan 65 jaar
€33 (was €30,40) en voor een gezinslid ouda dan 16 jaar en jonga dan 65 jaar €30 (was €27,68).
Evaluatie beleid 2001.
De voorzitta deelt mede dat a nog al wat discussie is geweest over het dragen van de clubkleding met name tijdens
de demy-koers in de Ronde van Nederland. De voorzitta deelt mede dat het bestuur de besluiten uitvoert die de
ledenvergadering twee jaar geleden heeft genomen. De besluitoi zijn bij alle leden bekend en vastgelegd in het
Huishoudelijk Reglement. Dit besluit houdt o.m. in dat alle leden clubkleding moeten dragen tijdens clubactiviteitoi,
dus ook tijdens de demy-koers die op 30 augustus 2001 is verreden. Over en wea ontstaat een pittige discussie
omtrent het niet dragen van de voorgeschreven kleding, eventuele uitzonderingsposities voor leden tijdens de Ronde
van Nedaland en het standvastig optreden van het bestuur inzake de kledingvoorschriften. Door enkele leden wordt
weergegeven dat de discussie over het dragen van de kleding de club geen goed heeft gedaan. Verwezen wordt met
name naar de publicaties in de plaatselijke krant. Eén lid verlaat onder protest de vergadaing. De voorzitta legt
nogmaals uit dat gehandeld is conform de gemaakte afspraken en dat alleen anders gehandeld kan worden als de
ledenvergadering daartoe besluit. De voorzitta vraagt aan de vagadaing of a behoefte is aan bijstelling van het
beleid. Uit de vagadering komt een groot aantal signalen en adviezen welke ova en wea tegen elkaar worden
afgewogen met de voor - en nadelen. Uiteindelijk deelt de voorzitta mede dat eventuele nieuwe regels t.a.v. de
kleding financiële gevolgen kunnen hebben. De voorzitter maakt de balans op en legt aan de vergadering de volgende
twee mogelijkheden voor:
1

(1) ongewijzigd beleid, dwz. volledig pakket met draagplicht tijdens clubactiviteiten en (2) de leden mogen een eigen
pakket samenstellen met draagplicht tijdens clubactiviteiten. De voorzitter brengt deze voorstellen ter stemming in de
vergadering. Uitkomst van de stemming is dat 24 leden voor het Ie voorstel zijn ai 39 leden voor het 2e voorstel.
Aldus is besloten nieuwe regels te hanteren inzake het kopen van clubkleding. Het besluit zal in Wielcontact worden
gepubliceerd. Het bestuur zal controleren en de leden moeten elkaar aanspreken op naleving van de gemaakte
afspraken. Stefan Kamphuis verzoekt het bestuur de door deze affaire afgemelde oud leden ook te informeren over de
nieuwe regels.
Groep vier stelt voor om bij een te grote groep bij het vertrek bij de Klep de groep te splitsen in twee groepen. De
vergadering gaat hier volledig mee akkoord. Aan een naamgeving van de te vormen groepen (groep 4a en 4b of groep
5) wordt niet gedacht.
De voorzitter geeft aan dat hij namens het bestuur tijdens de voorbereidende bespreking van de laatste veldtoertocht
met het voorstel is gekomen om met de medewerkers c.q. vrijwilligers van de veldtoertochten als blijk van waardering
naar de Zesdaagse van Bremen te gaan. Het plan is niet uitgevoerd. Struikelblok bleek de samenstelling van de groep
te zijn. Uit de vergadering komen van de groep vrijwilligers van de veldtoertochten enige kritische geluiden.
Teleurstelling wordt uitgesproken. Het bestuur van mening dat het aanbieden van een activiteit als waardering aan
een groep vrijwilligers moeilijk te realiseren is en dat het verstandiger is om voor alle vrijwilligers in de club iets te
doen door clubbreed een busreis aan te bieden naar de WK in Zolder (België). Het voorstel krijgt geen goedkeuring
van de vergadering,
rkiezing bestuursleden.
i voorzitter deelt mede dat hij aftredend is en niet herkiesbaar. Ook wordt een opsomming gegeven van de data van
iftreden van de overige bestuursleden. Vooraf zijn door de leden geen kandidaten bij de secretaris aangemeld voor het
voorzitterschap. Het bestuur heeft enige tijd geleden actie ondernomen om een geschikte kandidaat te vinden om Jan
Goossink op te volgen. Het bestuur stelt René Borgerink voor. Onder applaus gaat de vergadering unaniem akkoord met
de voordracht van René Borgerink tot voorzitter van RTC. Namens het bestuur en de vereniging wordt vervolgens door
Hans Stokkelaar afscheid genomen van Jan Goossink als voorzitter. Gememoreerd wordt dat Jan 14 jaar voorzitter is
geweest en het aantal leden zag groeien van circa 100 leden naar circa 230 leden. Jan heeft zich meer dan 100 procent
ingezet als voorzitter van de vereniging en in alle geledingen van de vereniging was en is Jan betrokken. Namens de club
wordt hem een cadeau (een schilderij, waarop twee fietsers) aangeboden voor de bewezen diensten. Na het overdragen van
de voorzittershamer aan René neemt deze plaats achter de bestuurstafel en spreekt de vergadering toe. René bedankt het
bestuur ai uitaaard de vergadering voor het in hem gestelde vertrouwen. Hij spreekt uit dat hij het vertrouwen niet wil
beschamen en zich met veel enthousiasme zal inzetten voor de vereniging. René geeft weer dat hij houdt van
duidelijkheid, eerlijkheid en openheid en verzoekt de leden dan ook bij hem aan te kloppen indien a iets niet goed
verloopt. Tenslotte geeft René aan dat hij het voorzittaschap op een andae wijze zal gaan invullen dan Jan. In de
Jcomende maanden zal hier nader op worden teruggekomen. René stelt voor dat Jan de vergadaing verda afwikkelt.
programma maart 2002-februari 2003.
Iet programma, dat is verspreid in de zaal, wordt door genomen. De Prè Pain tocht zal op zondag 21 april plaatsvinden.
Het bestuur vraagt een aantal vrijwilligers om deze jaarlijkse tocht te organiseren en in goede banen te leiden. Spontaan
melden Herman Borgaink, Wim Goorhuis, Tonnie Franke en Frits Arts zich aan als medewerka. Over de tocht met
Nordhom dient nog een nadae bespreking te volgen. Nader bericht volgt hiaover. Met betrekking tot de feestavond
jfordt medegedeeld dat de feestcommissie bestaat uit Johnny Kamphuis, Gorit Ensink en Teun van Deth.
TC Twente 25 jaar in 2003.
i voorzitta stelt voor naar Liptovsky in Slowakije te gaan en niet naar Mallorca. Mallorca is te duur en Slowakije biedt
goede mogelijkheden qua routes, hotelaccommodatie, etc. In het voorjaar is hiaover overleg gevoad met 2
vertegenwoordigas uit Liptovsky tijdens een bezoek aan de gemeente Doiekamp. Van de zijde van de gemeente wordt
het initiatief toegejuicht De bedoeling is nu om een commissie te formaen uit groep 1,2, 3 en 4 met als doel eind
mei/begin juni een vakennend bezoek aan Liptovsky te brengoi en de mogelijkheden in kaart te brengen. Vervolgens zal
een reisvoorstel worden voorgelegd aan de leden. Verwacht wordt dat een aantrekkelijk programma tegen lage kosten kan
worden aangeboden. Uit de vergadaing worden door enkele leden enige kritische kanttekeningen geplaatst. Geopperd
wordt dat het heel moeilijk zal worden om het maendeel van de leden mee te krijgen. Voorgesteld wordt om een
minimaal aantal deelnemas vooraf vast te stellen. Ook worden vragen gesteld ova de weersverwachtingai in de periode
mei. Wellicht is het toch bèta om een reis naar Spanje te organisaen. Ook wordt a gevraagd hoe het toch mogelijk is
geweest dat een en anda reeds in de krant is gekomen. Jan Goossink geeft hiaover heldere uitleg. Willem Stipdonk is
yan mening dat het bestuur de ruimte moet krijgen om het plan eerst maar eens uit te werken. Besloten wordt dat het
r ~ bestuur het plan zal uitwerken en later in het jaar zal presentaen aan de leden,
(f lé.JlRondvraag.
v__>^Bep Beid complimenteert het bestuur voor de bewezen diensten. Ondanks de pittige discussies heeft het bestuur toch zijn
klasse getoond. Een woord van dank! Theo Paik vraagt hoe de status is van het internet en de mate van actualiteit ervan.
Quido Degen (redactiecommissie) antwoordt dat het samenstellen van Wielcontact moeite kost vanwege een tekort aan
kopij. Hij roept de aanwezige leden op een bijdrage te leveren. Ook Bart Aamink kan ta plekke bevestigen dat het actueel
houden van de site de nodige moeite kost. Dus graag kopij.
12. Sluiting
Om 10.20 uur sluit Jan Goossink voor de laatste kea als voorzitta de algemene ledenvagadaing ai wenst een
ieder een gezond ai prima wielaseizoen toe. Aanwezig waren 68 van de 230 leden van onze vereniging.
Maart 2003, Herman Leferink.

