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Thea Snoeijink-Arens
Bögelscamplaan 6
7591 GH Denekamp

Denekamp, 12 januari 2004.
UITNODIGING VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING RTC TWENTE
De jaarlijkse algemene ledenvergadering van RTC Twente zal worden gehouden op
donderdag 19 februari 2004 bij "de Tafel van Twente"te Denekamp aanvang
19.30 uur. Alle leden van RTC Twente worden uitgenodigd de vergadering bij te
wonen.
De agenda van de algemene ledenvergadering luidt als volgt:
1. Opening en vaststelling van de agenda.
2. Mededelingen.
3. Verslag van de algemene ledenvergadering van 20 februari 2003 (verslag is al
in maart 2003 aan alle leden verzonden).
4. Verslag over 2003 van de secretaris.
5. Verslag 2003 van de penningmeester (balans per 31 december 2003,
exploitatie over 2003, begroting over 2004, verslag kascontrolecommissie en
benoeming leden kascontrolecommissie 2004).
6. Vaststellen contributie
verzekering).

over

2004

(verhoging

wegens

stijging

kosten

7. Evaluatie beleid 2003 (inclusief jubileumactiviteiten).
8. Verkiezing bestuursleden (Leo Engbers treedt conform schema af en stelt zich
niet herkiesbaar. De functie lid van het bestuur is daarom vacant. Kandidaten
kunnen zich tot 18 februari 2004 schriftelijk aanmelden bij de secretaris.
Aanmelding dient te zijn ondertekend door minimaal vijf leden).
9. Programma maart 2004 - februari 2005.
10. Rondvraag.
11. Sluiting.

Met vriendelijke groeten.
Bestuur RTC Twente
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VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING 19 FEBRUARI 2004
Aanwezig: 51 leden
1. Opening en vaststelling agenda
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom.
De leden gaan akkoord met de vastgestelde agenda.
2. Mededelingen
De voorzitter noemt de leden die met kennisgeving afwezig zijn: René en Sonja Beune Theo Perik Jan
Aammkhof, Bep Beid , Jeroen Snoeijink, Gerard Meijer, Frits Arts en Rudy Nijmeijer
Na de vergadering kunnen de TEP's en de toerpasjes worden meegenomen. In dezelfde envelop zijn de
jubileumboeken ingesloten voor leden die nog niet in het bezit zijn van het boek. Tevens zijn tegelijkertijd de
jubileumhanddoeken verkrijgbaar voor leden die hiervan nog niet in het bezit zijn
3. Verslag ALV 20 februari 2003
Het verslag wordt vastgesteld en goedgekeurd door de algemene ledenvergadering
4. Verslag over 2003 van de secretaris
De secretaris doet verslag van alle activiteiten en jubileumactiviteiten van het afgelopen jaar. De leden gaan
akkoord met het verslag.
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5. Verslag 2003 van de penningmeester
De penningmeester geeft een toelichting. Uit vragen van de leden blijkt, dat
- ongeveer 50% van de contributie per lid wordt afgedragen aan de NTFU;
- er wordt geen hard kopie van de balans en exploitatie verstrekt aan leden om te voorkomen dat
deze gegevens "op straat belanden"; uiteraard kan alles worden ingezien door de leden- op de post vorderingen staat een bedrag van 1562 euro, dit blijkt een tikfout te zijn het betreft hier
inbare kosten.
De kascontrolecommissie (bestaande uit Tonny Franke en Richard Hagel) geeft aan dat zij zeer
tevreden is over de gevoerde boekhouding en geen onvolkomenheden heeft aangetroffen. De
kascontrolecommissie keurt de verantwoording van de penningmeester goed en stelt de
ledenvergadering voor het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid De
ledenvergadering neemt dit advies over.
Het nieuwe lid van de kascontrolecommissie (naast Richard Hagel) is voor volgend jaar Piet Uben
De exploitatierekening 2003 en de balans per 31 december 2003 worden goedgekeurd door de leden
De begroting over 2004 wordt door de penningmeester toegelicht. De begroting 2004 wordt door de
ALV goedgekeurd en vastgesteld.
6. Vaststellen contributie
Door een verhoging van de kosten aan de NTFU in verband met verhoging van de bondskosten en de
verzekering, wordt voorgesteld om deze kosten door te berekenen. De contributieverhoging komt
hiermee op € 1,25. Er wordt gevraagd of deze verzekering wel voldoende dekking biedt Hierop wordt
geantwoord dat de verzekering ook dekking biedt bij letselschade, risico's voor de club etc De leden
gaan akkoord met de contributieverhoging van € 1,25.
7. Evaluatie beleid 2003 (inclusief Jubileumactiviteiten)
Jubileumjaar
De voorzitter concludeert dat het jubileumjaar als geslaagd kan worden beschouwd Vanuit de club
was er veel betrokkenheid. De voorzitter spreekt zijn dank uit aan de jubileumcommissie en het bestuur
Herman Lefennk is bezig om alle jubileumactiviteiten op DVD te zetten. Hierop zal nog worden
teruggekomen.
Voortzetting sponsorschap
Per 1 januari 2005 is Smithuis geen hoofdsponsor meer. Smithuis heeft aangegeven wel interesse te
hebben in een co-sponsorschap voor vijfjaar, waarbij de huidige bijdrage wordt gehalveerd
Daarnaast blijft Smithuis de krentenbollen en broodjes verzorgen bij diverse evenementen voor de eerste viif
jaar.
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Kleding
Om de voorraden zo beperkt mogelijk te houden zal er worden getracht om IX per kwartaal een
bestelling te doen. Bij de nieuwe kledinglijn zal hier zeker naar worden toegewerkt
Ronde van Nederland
RTC is door het plaatselijke comité gevraagd om medewerking te verlenen aan de Ronde van
Nederland in 2005, als Denekamp weer als etappeplaats wordt aangedaan.
Het bestuur is wel positief, maar heeft in eerste instantie terughoudend gereageerd en gemeend (ook
gelet op het aantal beschikbare vrijwilligers) een en ander terug te koppelen naar de leden tijdens
deze vergadering. Daarna volgt een discussie waaruit uiteindelijk het volgende kan worden
geconcludeerd: RTC zal zich inspannen om mee te doen, onder voorwaarde dat onze club vooraf bij
de besluitvorming is betrokken en op voorhand niet het aantal vrijwilligers kan worden gegarandeerd
Nieuw ledenbestand
Er is een nieuw ledenbestand gemaakt. Juiste email-adressen en adreswijzigingen s.v.p. doorgeven aan de
SGcrctsris.
Redactie Wielcontact
Joost van de Maat is gestopt als redactielid. Nieuwe leden van de redactie zijn Emiel Nijhuis en Rudv7
Nijmeijer.
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Website
Door de communicatie en afstand kunnen aanpassingen soms iets meer tijd vergen dan voorzien. Op
een vraag waarom niet in zee wordt gegaan met een andere website-beheerder, antwoordt de
voorzitter dat Jop en Bart zeer enthousiast en betrokken zijn en de site goed beheren.
Opslag en onderhoud materialen
Het is de bedoeling om de opslag van materialen onder te brengen in een loods van Gerwers aan de
Brandlichterweg. Hierbij vervalt het opsiagpunt in de zeecontainer bij Jan Eppink.
Verplichting dragen helm
Er wordt nogmaals gewezen op het belang van het dragen van een helm.
Bijwonen bestuursvergaderingen
In het afgelopen jaar is hiervan geen gebruik gemaakt. De mogelijkheid blijft echter bestaan.
8. Verkiezing bestuursleden
Leo Engbers treedt af als bestuurslid. De voorzitter bedankt Leo voor zijn bewezen diensten voor de club.
Er zijn geen namen van tegenkandidaten ingediend, daarom wordt voorgesteld om Jos Wageman te benoemen
tot bestuurslid. Met een applaus gaan de leden hiermee akkoord.
9. Programma maart 2004 - februari 2005
Nieuwe sponsoren
In eerste instantie worden ondernemende leden binnen de club hiervoor in de gelegenheid gesteld.
Aanmelding is mogelijk bij de voorzitter of secretaris. Het jaar 2005 zal een overgangsjaar zijn. Op 1
januari 2006 zal de nieuwe kledinglijn een feit moeten zijn.De huidige kledingvoorraad wordt aangevuld
naar behoefte. Via Wielcontact wordt iedereen op de hoogte gehouden.
Digitaal verzenden post/info
Er wordt naar gestreefd om post zoveel mogelijk digitaal te verzenden. Leden die niet beschikken over
een emailadres krijgen uiteraard een hard copy. Wielcontact wordt voorlopig nog per post verstuurd
Ride for the Roses op 29 augustus 2004
Op 29 augustus worden 3 verschillende afstanden uitgezet: 25, 50 en 100 kilometer. Er zijn verschillende
commissies gevormd, waaronder een logistieke commissie, media commissie en sponsorcommissie. In
de commissies hebben vanuit de club zitting Jan Goossink, Remco Wevers, Rene Borgerink en Remco
Wevers. Jan Goossink geeft vervolgens een nadere toelichting. De verwachting is dat circa 7.000
fietsers zullen deelnemen. De 50 en 100 kilometer route zullen worden uitgezet in 3 gemeenten
(Oldenzaal, Losser en Dinkelland). De 25 kilometer beperkt zich tot Oldenzaal. Naast RTC-Twente zijn ook
OWC (Oldenzaal) en LWC (Losser) betrokken bij de organisatie van dit evenement. Er zullen vele
vrijwilligers nodig zijn om alles in goede banen te leiden. In het comité van aanbeveling hebben vele
befaamde personen/organisaties zitting zoals de commissaris van de Koningin, gemeenten, bedrijven
en scholen. De leden kunnen instemmen met de toevoeging van Jos Wageman en Herman Leferink
aan de commissie Logistiek.
Opzet/organisatie "Jan Janssen Classic"
Vanuit RTC-Twente zijn hierbij betrokken Jan Goossink en Louis Berghuis. Jan Goossink geeft vervolgens
een toelichting. Het idee is afkomstig van Ben Hulskamp van T.C.-Wageningen, waar deze tourtocht
onder de naam Jan Janssen Classic (op de weg) al wordt georganiseerd. Het is de bedoeling om
dit soort classics uit te breiden naar andere delen van het land waaronder Twente. De naam wordt de Henny
Kuiper Classic. Henny Kuiper gaat hiermee akkoord. Ook bij deze organisatie wordt samengewerkt met OWC en
LWC. Bij deelname aan alle vijf classics wordt een attentie aangeboden bijv. een wielertenue. RTC-leden en
helpers bij de Henny Kuiper Classic krijgen deze attentie bij deelname aan de vier andere classics. Het is de
bedoeling om in 2006 deze tocht voor de eerste keer te houden in plaats van de Pre Pain tocht, dus op dezelfde
datum. Het bestuur heeft zich reeds positief uitgelaten over de organisatie van dit evenement. De leden gaan
eveneens akkoord.
Fusie KNWU/NTFU
Het belang van onze club is een goede verzekering en weinig bondskosten. Op dit moment is er een
felle discussie in Twente (met name aangezwengeld door Ruiten Drie) over deze fusie, vanwege een te
verwachten verhoging van de kosten. Er wordt een afwachtende houding ingenomen totdat alle
gegevens en feiten bekend zijn. De leden worden op de hoogte gehouden.
Winteractiviteiten
•
In Wielcontact verschijnt een oproep om met ideeën te komen. Jan Goossink oppert tijdens
de vergadering het idee om de Cauberg-classic te tonen. Deze is opgenomen door de NOS.
Feestavond/feestcommissie
De feestavond wordt meestal gehouden eind september/begin oktober. De groep Oot-arsum neemt dit jaar deze
activiteit op zich. Lodewijk Eshuis fungeert als aanspreekpunt.
Toekomstvisie RTC Twente
In de volgende vergadering wordt hierop teruggekomen.
10.
Rondvraag
Gerard Lohuis vraagt waarom de tijdritten (parcours Hooidijk) niet meer worden gehouden. Het bestuur
zou eveneens graag zien dat deze activiteit weer wordt opgepakt. Hiertoe wordt een oproep gedaan
in Wielcontact.
Maart 2004, Thea Snoeijink, secretaris

