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UITNODIGING VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING RTC TWENTE
De jaarlijkse algemene ledenvergadering van RTC Twente zal worden gehouden op
donderdag 20 februari 2003 bij "de Tafel van Twenthe" te Denekamp. De vergadering
begint om 19.30 uur. Alle leden van RTC Twente worden uitgenodigd de vergadering bij te
wonen.
De agenda van de algemene ledenvergadering luidt als volgt:
^k Opening en vaststelling van de agenda.
2. Mededelingen.
3. Verslag van de algemene ledenvergadering van 21 februari 2002 (verslag is reeds in
maart 2002 aan alle leden verzonden).
^4. Verslag over 2002 van de interim-secretaris.
. Verslag 2002 van de penningmeester (balans per 31 december 2002, exploitatie over
2002, begroting over 2003, verslag kascontrolecommissie 2002 en benoeming leden
kascontrolecommissie voor 2003).
( öj/Jubileumactiviteiten 2003 (evaluatie, vaststellen activiteiten en kostenbegrotingen) ^ / /
l.J Vaststellen contributie over 2003 (verhoging wegens stijging kosten verzekering), ^f „

^M'
mL JJ 8. Evaluatie beleid 2002. ^
/

^

^ ^-^

9. Verkiezing bestuursleden (Gerard Meijer en Leo Engbers treden conform schema af.
Gerard Meijer stelt zich niet herkiesbaar. Leo Engbers steh zich voor eenjaar
herkiesbaar als lid van het bestuur. Herman Leferink zal het interim-secretariaat in
februari 2003 beëindigen. Dit houdt in dat zowel de functie van penningmeester, van
secretaris en overig lid (kandidaat Leo Engbers) van het bestuur vacant zijn.
Kandidaten kunnen zich tot 19 februari 2003 schriftelijk aanmelden bij de interimsecretaris Herman Leferink. Aanmelding dient te zijn ondertekend door minimaal vijf
leden).
10. Programma maart 2003 - februari 2004.
11. Rondvraag
12. Sluiting.
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VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING RTC TWENTE 20 FEBRUARI 2003.
1. Opening en vaststelling van de agenda.
Voorzitter (Vz) René Borgerink opent om 19.45 uur de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Een
bijzonder woord van welkom aan erevoorzitter J. Busscher De vergadering gaat akkoord met de door het
bestuur opgestelde agenda.
2. Mededelingen.
-Afwezig met kennisgeving: J. Goossmk, R. Nijmeijer, B. Heinink, S. en R. Beune, H. Hellen en B. Stroot.
-Vz doet een beroep op een ieder om na de vergadering zoveel mogelijk TEP's mee te nemen, ook voor de niet
aanwezige leden.
-Verzoek aan een ieder de presentielijst in te vullen en te ondertekenen (aanwezig 80 leden).
-Vz deelt mede dat hedenavond een strak vergaderschema zal worden aangehouden gezien de volle agenda.
-Vz verzoekt een ieder na afloop het formulier "oproep vrijwilligers 2003" in te vullen en een bijdrage te leveren
aan de vele activiteiten.
3. Verslag van de algemene ledenvergadering van 21 februari 2002.
Door W. Horsthuis wordt een opmerking gemaakt over punt 10 van de notulen van de algemene
ledenvergadering van 2002. Dit betreft de jubileumactiviteit 2003. Vz deelt mede dat dit bij agendapunt 8 zal
worden behandeld en toegelicht De vergadering gaat akkoord met het verslag van de algemene
ledenvergadering van 21 februari 2002, onder dankzegging aan de notulist H. Leferink.
4. Verslag van de interim secretaris.
Interim secretaris H. Leferink geeft een gedetailleerde opsomming van de activiteiten welke het afgelopen
seizoen hebben plaatsgevonden. Geconcludeerd kan worden dat het seizoen wederom een sportief succes is
geweest. Veel leden hebben deel genomen aan allerlei wielerevenemenlen. Ook kon altijd een beroep worden
gedaan op de vele vrijwilligers die altijd klaar staan om de vereniging te ondersteunen. B. Beid heeft een
dringende opmerking omtrent de bestuurswisseling van H. Slokkclaar. De Vz deelt mede dat bij punt 8 van de
agenda hierop wordt teruggekomen. De ledenvergadering keurt unaniem het jaarverslag van de secretaris goed.
5. Verslag van de penningmeester 2002 (balans per 31 december 2002, exploitatie over 2002,
begroting over 2003, verslag kascontrolecommissie 2002 en benoeming leden
kascontrolecommissie voor 2003).
Penningmeester L. Engfrers geeft door middel van een presentatie een overzicht weer van de balans per 31
december 2002. Behoudens een enkele opmerking van een lid, is het overzicht voor alle leden helder en
inzichtelijk. De vergadering gaat akkoord met de gevolgde procedure omtrent het verstrekken van de financiële
gegevens. Vervolgens wordt inzicht gegeven in de exploitatie over 2002. Per saldo is er een klein
exploitatieverlies, maar dit wordt met name ingegeven door de toevoeging van de kosten voor het jubileumjaar
2003. Geconcludeerd wordt dat de vereniging er goed voor staat. De kosten en uitgaven voor het jubileumjaar
zijn eenmalig van aard, maar drukken toch een behooriijke wissel op de uitgaven voor het komende jaar.
Tenslotte wordt de begroting voor het jaar 2003 gepresenteerd Na enige uitleg en toelichting door de
penningmeester wordt de begroting over 2003 door de ledenvergadering goedgekeurd. De kascontrolecommissie
deelt bij monde van T. Franke mede dat de financiële boeken en cijfers in orde zijn bevonden. T. Franke zegt
onder de indruk te zijn van de nauwkeurigheid en accuratesse van de financiële administratie. De
ledenvergadering verleent vervolgens het bestuur decharge over het gevoerde beleid S. Beune wordt in de
kascontrolecommissie vervangen door R. Hagel, die zich spontaan aanbiedt.
6. Jubileumactiviteiten (evaluatie, vaststellen activiteiten en kostenbegnrtingen).
De Vz deelt mede dat de jubileumcommissie het afgelopen jaar veelvuldig bij elkaar is geweest en dat op dit
moment reeds een goede inhoud is gegeven aan de activiteiten voor het jubileumjaar 2003. De Vz spreekt een
bijzonder woord van dank uit aan de leden van de jubileumcommissie. De opstart van allerlei activiteiten zijn in
goede harmonie verlopen en hel ziet er veelbelovend uit. De Vz stelt voor dat alle activiteiten nogmaals door de
afzonderlijke leden van de commissie worden belicht. De Vz verwijst hierbij tevens naar de door de leden
ontvangen brieven en naar de website van de vereniging waar alles eveneens uitvoerig wordt weergegevea T.
Franke doet een uitgebreid verslag namens de jubileumcommissie. Hij memoreert nogmaals de redenen en alle
aspecten van de jubileumcommissie tot nu toe en hoe de commissie samen met het bestuur tot de huidige
beslissing omtrent de fietstweedaagsc zijn gekomen. Vervolgens deelt hij mede dat de 2-daagse richting Haltem,
ten noorden van het Ruhrgebied zal gaan. De voorlopige eigen bijdrage is gesteld op € 20, -. S.Kamphuis doet
verslag van de status en inhoud van het jubileumboek. Hij deelt mede dat het boek makkelijk leesbaar en
overzichtelijk dient te zijn. Hij doet nogmaals een beroep op alle leden om (foto)materiaal aan te leveren.
N. Benneker geeft vervolgens een korte toelichting ttyb.t. de feestavond welke op 27 september 2003 bij " 't
Sterrenbos" te Beuningen zal worden gehouden. Tenslotte doet R. Hagel verslag over het aanbieden van een
duo-fiets op 24 april a.s. Hij deelt mede dat alle leden in wielertenue om 19.00 uur worden verwacht bij de
"Tafel van Twenthe", alwaar we onder begeleiding van de fanfare gezamenlijk naar de locatie gaan om de duofiets aan te bieden.

De Vz doet een dringend beroep op alle leden om op zondag 24 februari deel te nemen aan de sponsortocht. De
vergadering gaat unaniem akkoord met de door de jubileumcommissie en bestuur voorgestelde en uitgewerkte
jubileumactiviteiten en ds hiermee gepaard gaande uitgaven en kosteribcgrotingen.
7. Vaststellen contributie over 2003 (verhoging wegens stijging kosten verzekering NTFU).
De Vz deelt mede dat het bestuur aan de leden voorstelt de contributie eenmalig met € 5, - per lid te verhogen.
Deze verhoging bestaat uit de door de NTFU doorberekende verhoging wegens verzekeringskosten zijnde € 4,46
en een indexatie van de bureaukosten zijnde € 0,44. Door enkele leden wordt geageerd tegen de
contributieverhoging vanwege het feit dat de vereniging genoeg in kas heeft en daarom een verhoging niet op
zijn plaats is. De Vz deelt mede dat het beleid van het bestuur en de vereniging altijd is geweest-dat de
dooiberekende kosten van het NTFU tot een contributieverhoging leiden. Na enige discussie over en weer
brengt de Vz het voorstel in stemming De ledenvergadering stemt bijna unaniem (vier leden tegen) vóór de
contributieverhoging.
8. Evaluatie beleid 2001
De Vz deelt mede dat hij het afgelopen jaar vele taken, welke voorheen door J. Goossink werden vervuld, heeft
gedelegeerd aan de overige bestuursleden en leden. De Vz houdt een uitvoerig betoog omtrent het niet doorgaan
van een mogelijke jubileumreis naar Slowakije en de rol van H. Stokkelaar in deze. De Vz memoreert dat de
door de ledenvergadering ingestelde jubileumcommissie alle ingebrachte jubileumreizen, inclusief het voorstel
Slowakije, op haalbaarheid hebben getoetst. Gaandeweg werd duidelijk dat een jubileumreis naar Slowakije niet
haalbaar is. Unaniem, dat wil zeggen inclusief H. Stokkelaar, werd besloten om alternatieven te zoeken en te
beoordelen. Echter H. Stokkelaar kwam steeds terug op Slowakije, ondanks herhaalde waarschuwingen van de
Vz en overige bestuursleden. Omtrent de overige procedures omtrent de beslissing voor de tweedaagse
jubileumreis verwijst de Vz naar de gevoerde correspondentie met de leden. De voorzitter deelt tevens mede dat
de vereniging geen enkele verplichtingen is aangegaan met het project Slowakije. Hij heeft dit bij zijn aantraden
als voorzitter nog expliciet gevraag aan de ex-voorzitter en secretaris. Vervolgens houdt F. Willeme een betoog
over hetgeen in het verleden door het gemeentebestuur van Denekamp is besproken met vertegenwoordigers van
Miculas te Slowakije. In een later stadium zouden er informele gesprekken hebben plaatsgevonden met de exVz en ex-secretaris van RTC. Er zijn echter geen juridische afspraken gemaakt en verpüchtingen aangegaan. Als
vertegenwoordiger van de gemeente deelt F. Willeme mede dat men niet kan spreken van een verstoorde relatie.
B. Beid deelt mede dat het bestuur ten aanzien van punt 10 van de vorige ledenvergadering eenzijdig-heeft
beslist. De Vz vraagt aan de ledenvergadering of het bestuur ten aanzien van het annuleren van de jubileumreis
naar Slowakije niet juist heeft gehandeld. Een overgrote meerderheid van de ledenvergadering vindt dat het
bestuur juist heeft gehandeld. De Vz deelt mede dat hij de zaak hiermee wil afronden en zich wil richten op het
komende jubileumjaar, dat bijzondere aandacht behoeft.
De Vz dqet een beroep op alle leden om zich als vrijwilliger aan te melden voor de komende activiteiten in het
ja» 2003 (met name de «ganisatie van de Ronde van Nederland). Een daarvoor beschikbaar formulier is na
afloop van de vergadering beschikbaar en kan bij de secretaris worden ingeleverd. Ook is het formulier
beschikbaar op de website. De Vz deelt mede dat een nieuw ledenbestand is opgezet en doet een beroep op alle
leden om hun gegevens volledig en juist bij de secretaris aan te leveren. Tevens deelt hij mede dat binnen
afeienbare tijd informatie- door middel v^n elektronische post zal worden verstrekt aan de leden. Noodzaak
derhalve om alle e-mail adressen aan te leverea
Het bestuur is in januari 2003 op bezoek geweest bij de heer J. Smithuis, oud eigenaar van Smithuis Bakkerijen.
J. Smithuis werd uitvoerig bedankt voor de verleende diensten als sponsor van RTC. Daarnaast heeft het bestuur
contact gehad met de nieuwe eigenaren van Smithuis Bakkerijen. De nieuwe eigenaren kijken op een andere
wijze aan tegen het sponsoren van RTC. Overeengekomen is dat de bijdrage in de kleding zal worden vervangen
door een geldelijke bijdrage over het jaar 2003 en 2004. In januari 2004 zullen gesprekken worden gestart
omtrent het al dan niet continueren van het hoofdsponsorschap. In de ledenvergadering van 2004 zal hier nader
op worden teruggekomen. Ten aanzien van de kleding deelt de Vz mede dat alle leden zich keurig aan de
voorschriften hebben gehouden en hij verwacht dit ook voor het komende jaar.
Ten aanzien van de website deelt de Vz mede dat, na aanvankelijke misverstanden in het begin van het jaar, de
website momenteel geheel up to date is en dat er goede werkafspraken zijn gemaakt De Vz vraagt de leden om
zich meer in te zetten voor het schrijven van stukken voor het "Wielcontact".
De Vz benadrukt tenslotte dat het verplicht is een helm te dragea Wederom is het afgelopen jaar bij een lid de
noodzaak van het dragen van een helm bewezen! De Vz vraagt alle leden om elkaar erop aan te spreken indien er
geen helm wordt gedragen.
9. Verkiewns bestuwrsleik».
De Vz geeft 89h dat G. Meijer en L. Engbers conform schema af treden. G. Meijer is niet herkiesbaar en L.
Engbers stelt zich voor één jaar als gewoon lid herkiesbaar. H. Leferink zal het interim secretariaat beëindigen.
Dit houdt in <bt zowel de functie van penningmeester, secretaris en overig lid van het bestuur vacant zijn. Er
hebben zich bij de interim secretaris geen kandidaten gemeld voor de vacante functies. Het bestuur komt met de

^

voordracht: Thea Soeijink als secretaris, Remco Wevers als penningmeester en L. Engbers als gewoon
bestuurslid De leden stemmen met applaus in met de voordrachten.
Tevens stelt het bestuur voor om J. Goossink te benoemen als erevoorzitter, G. Meijer als erelid en J. Smithuis
als lid van verdienste. De ledenvergadering gaat hiermee onder applaus akkoord. De Vz deelt mede dat tijdens
het formele gedeelte van de feestavond op 27 september a.s. hierop wordt teruggekomen.
De Vz richt vervolgens zijn woord tot H. Stokkelaar en bedankt hem voor de bewezen diensten. Namens alle
leden wordt hem een kistje met wijn overhandigd.
10. Programma maart 2ttttJ-fctmrari 2tW+.
De Vz geeft een opsomming van de komende activiteiten; activiteiten die grotendeels in het teken staan van het
jubileumjaar. De Vz spreekt de verwachting uit dat dit jaar een bijzonder goed jaar mag worden en hoopt dat alle
leden zich op de een of andere manier betrokken zullen gaan voelen en een bijdrage zullen gaan leveren. De Vz
geeft vervolgens aan dat het jubileumjaar dan ook hedenavond formeel van start is gegaan!
IK Rondvraag.
B. Beid vraagt of de uitgave van "Wielcontact" meer in kleur kan worden uitgebracht. De Vz geeft aan dit
gepaard gaat met hoge kosten en dat het digitaal verzenden de voorkeur geniet.
—
W. Horsthuis vraagt of het bestuur een technische winteravond kan organiseren Het bestuur zal hierover van
gedachten wisselen.
■
R. Hagel verzoekt alle leden zoveel mogelijk a.s zondag aanwezig te zijn tijdens de sponsortocht.
T. van Deth vraagt of het mogelijk is een vaste verschijndatum voor Wielcontact aan te geven. De Vz geeft aan
dat de frequentie vier keer per jaar is en dat er naar wordt gestreefd om per kwartaal een uitgave te verzenden.
Meerdere uitgaven zal echter moeilijk woeden.
G. den Ouden vraagt zich af waar de vorming van groep twee is gebleven en doet een beroep op de leden om
voor het komende seizoen een groep twee te vormen.
12. Sluiting.
Om 22.15 sluit de Vz de vergadering en dankt een ieder voor zijn/haar aanwezigheid en wenst allen een goed en
gezond jubileumjaar toe.

Maart 2003,
H. Leferink, secretaris ad interim

