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Denekamp, 12 januari 2005.
UITNODIGING VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING RTC TWENTE
De jaarlijkse algemene ledenvergadering van RTC Twente zal worden gehouden op
donderdag 24 februari 2005 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 19 februari 2004 (verslag is al
in maart 2004 aan alle leden verzonden).
4. Verslag over 2004 van de secretaris.
5. Verslag 2004 van de penningmeester (balans per 31 december 2004,
exploitatie over 2004, begroting over 2005, verslag kascontrolecommissie en
benoeming leden kascontrolecommissie 2005).
6. Vaststellen contributie
verzekering).

over 2005

(verhoging

wegens

stijging

kosten

7. Evaluatie beleid 2004.
8. Verkiezing bestuursleden (Herman Leferink treedt conform schema af en stelt
zich niet herkiesbaar. De functie lid van het bestuur is daarom vacant.
Kandidaten kunnen zich tot 23 februari 2005 schriftelijk aanmelden bij de
secretaris. Aanmelding dient te zijn ondertekend door minimaal vijf leden).
9. Programma maart 2005 - februari 2006 (o.a. nieuwe sponsoren en kledinglijn)
10. Rondvraag.
11. Sluiting.
Met vriendelijke groeten,
Bestuur RTC Twente

VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING 24 FEBRUARI 2005
Aanwezig: 77 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: Stefan Kamphuis, Nico Haafkes, Bep Beid , Jeroen Snoeijink,
Gerard Lohuis, Johnny Kamphuis, Theo Snoeijink, Lianne Olymulder, Wim Nijmeijer, Leo Engbers en Joost van de Maat. Pasjes
en TEP's die niet worden afgehaald kunnen naderhand worden afgehaald bij het secretariaat aan de Bögelscamplaan 6 te
Denekamp.
3. Verslag ALV 19 februari 2004
Het verslag wordt vastgesteld en goedgekeurd door de algemene ledenvergadering.
4. Verslag over 2004 van de secretaris
De secretaris doet verslag van alle activiteiten van het afgelopen jaar. De leden gaan akkoord met het verslag.
5. Verslag 2004 van de penningmeester
De penningmeester geeft een toelichting. Uit vragen van de leden blijkt, dat
- de opbrengst van toertochten meer is dan begroot door een grote deelname aan de 1e veldtoertocht;
- in het resultaat van 2004 valt het saldo voor clubkleding negatief uit door de afwaardering van de
kledingvoorraad;
De kascontrolecommissie (bestaande uit Richard Hagel en Piet Uben) 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 Piet Uben) is voor
volgend jaar Emiel Nijhuis.
De exploitatierekening 2004 en de balans per 31 december 2004 worden goedgekeurd door de leden.
De begroting over 2005 en de meerjarenbegroting tot 2010 worden door de penningmeester toegelicht. De
begroting 2005 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 € 3,~. De leden gaan akkoord met de contributieverhoging van € 3,-.
7. Evaluatie beleid 2004
Voortzetting sponsorschap In 2005 hebben wij geen sponsor.
Wielcontact De redactie is uitgebreid met Rudie Nijmeijer en Emiel Nijhuis .
Website
Vorig jaar mei is de website geheel vernieuwd naar volle tevredenheid van de leden. Jan Goossink draagt als
suggestie aan om de trainingsalmanak beschikbaar te stellen en te plaatsen op de website. Deze suggestie wordt
overgenomen. Eind dit jaar wordt de behoefte geïnventariseerd in hoeverre nog behoefte bestaat aan een hard
copy van Wielcontact.
Fusie NTFU/KNWU
Na de nodige perikelen gaat het onderzoek naar een mogelijke fusie niet door.
Ride for the Roses 2004
De voorzitter spreekt zijn waardering uit over de inzet, betrokkenheid en saamhorigheid van de leden die hebben
geholpen bij het slagen van dit grote spektakel.
Bezoek account-manaqer NTFU
Dit jaar heeft het bestuur bezoek gehad van de account-manager van de NTFU. De accountmanager fungeert als
tussenpersoon tussen de clubs en NTFU. Het bestuur heeft het gesprek als zeer positief ervaren.
Overleg regionale verenigingen
Deze overleggen vinden 2 X per jaar plaats. In deze overleggen wordt met name de afstemming en coördinatie
van toertochten geregeld.
Tijdrit
Zoals in het secretarieel jaarverslag al is geconcludeerd is de tijdrit op een voortreffelijke wijze opgepakt door
Wim Horsthuis en Henk Scholten. Het bestuur hoopt dat het aantal deelnemers voor de geplande tijdrit op
maandag 20 juni 2005 nog toeneemt ten opzichte van vorig jaar.
Opslag en onderhoud van materialen
Er is een nieuwe opslagruimte voor RTG in de loods van Gerwers aan de Brandlichterweg. Jos Wageman
beheert de sleutel.
Verplichting dragen helm
Het bestuur wijst de leden nogmaals op de verplichting tot het dragen van een valhelm. In verband met de
aansprakelijkheid en de ontstane jurisprudentie over het dragen van een valhelm stelt het bestuur voor om over te
tot de volgende maatregel; indien een lid geen helm draagt wordt hij/zij aangesproken door het bestuur; indien na
waarschuwing nog geen helm wordt gedragen dient het lid een formulier te ondertekenen waarin het bestuur
wordt gevrijwaard van elke aansprakelijkheid voor ontstane schade als gevolg van het niet dragen van een
valhelm. De leden gaan akkoord met deze voorgestelde handelswijze.
Spinning
Dit jaar is het aantal deelnemers minder dan vorig jaar. Dit najaar zal de behoefte worden geïnventariseerd.

Indien de aanmelding te weinig is zal geen vaste avond worden belegd voor spinning.
Archief RTC-Twente
Er wordt nogmaals een oproep gedaan om er voor te zorgen dat RTC beschikt over een goed archief.
Feestavond
Na de geslaagde feestavond in oktober 2004 wordt voorgesteld om dit jaar de feestavond te laten organiseren
door leden van groep 1.
Bezoek aandacht zieke leden
Het bestuur verzoekt om melding te maken indien iemand ziek is zodat hieraan aandacht kan worden besteed.
Wim Goorhuis maakt van de gelegenheid gebruik om de leden te bedanken voor de aandacht en attenties tijdens
zijn ziekteperiode.
8. Verkiezing bestuursleden
Herman Leferink treedt af als bestuurslid. De voorzitter bedankt Herman voor zijn bewezen diensten voor de club. Gelet op zijn
grote verdiensten voor de club en zijn 25-jarig bestuurslidmaatschap stelt de voorzitter voor om Herman te benoemen tot ere-lid
van RTC-Twente. De leden gaan akkoord met dit voorstel
Er zijn geen namen van tegenkandidaten ingediend, daarom wordt voorgesteld om Quido Degen te benoemen tot bestuurslid.
De leden gaan hiermee akkoord.
9. Programma maart 2005 - februari 2006
Nieuwe sponsoren
De drie sponsoren zijn: Smithuis, Johnny Kamphuis en de Rabobank. De drie sponsoren zullen voor de duur van
vijf jaar sponsoren. In overleg met de kledingbeoordelingscommissie -waarin twee leden per groep zijn
vertegenwoordigd- is unaniem voor de kledingleverancier BioRacer gekozen. In het gesponsorde kledingpakket is
opgenomen een korte broek, lange broek, shirt lange mouw, shirt korte mouw, regenjack en bodyprotector. I.p.v.
een bodyprotector kan worden gekozen voor een winterjack. Eveneens bestaat de mogelijkheid om terug te gaan
JA
naar vier kledingstukken. Er wordt uitgegaan van een eigen bijdrage van leden van circa € 130,-- (gebaseerd op
^^
een verhoging van maximaal 15 % en jaarlijkse prijsindexering t.o.v. de prijs van 5 jaar geleden). Overige
bijpassende clubkleding is tegen kostprijs verkrijgbaar. Het ontwerp van de kleding wordt getoond en de kleuren
zijn kobalt blauw en oranje (Euchatel). Het ontwerp kan nog in detail worden aangepast. Een delegatie van 7
mensen gaat naar de firma BioRacer in België. Deze leverancier biedt kleurgarantie. De oude kleding wordt tegen
gereduceerd tarief verkocht. Het jaar 2005 is een overgangsjaar. De nieuwe kledinglijn wordt van kracht in 2006.
Vertrektijden en uitbreiding van clubritten
Na stemming blijft de vertrektijd 9.30 uur.Vanaf mei 2005 kan op de vrijdagavond ook in clubverband worden
getraind vanaf 19.00 uur. Volgend jaar wordt deze uitbreiding geëvalueerd. Daarnaast wordt op voorstel van
Willie Velthuis besloten tot de vorming van groep 5. In deze groep is gezelligheid belangrijker dan snelheid.
Organisatie winteractiviteit
Er wordt een winteractiviteitcommissie in het leven geroepen waarin Jan Goossink, Wim Horsthuis en Henk
Scholten zitting nemen.
Verkoop aanhanger
De aanhanger komt onder beheer van de OLAF-groep en kan tegen een vergoeding door leden worden gebruikt.
De leden gaan akkoord met dit voorstel.
Voortzetting Eureqiotoertocht
Dit jaar wordt de tocht nog voortgezet. In de toekomst kan deze tocht evenals de Pre Pain tocht worden
vervangen door de Hennv Kuiper Classic. T-mobile is positief over de sponsoring van deze classic, maar
in 2005 is hiervoor nog geen budget.
Declareren kosten leden
Er worden grote verschillen in declaren geconstateerd. De leden gaan akkoord met het voorstel van de
tffe
Penningmeerster om een bedrag van € 7,50 per vrijwilliger/per tocht aan te houden.
^^
Ride for the Roses 2005
De mogelijkheid bestaat om samen als club deel te nemen voor deelname aan de Ride for the Ro&es. Jos
Wageman is contactpersoon.
RTC naar Amerika in 2007
Jan Goossink, Hans Stokkelaar, Wim Horsthuis en Willem Marcelis hebben het idee opgevat om eind mei/begin
juni 2007 met een groep van RTC te gaan fietsen in Amerika in de omgeving van Rockey Mountains. Er volgt
nog een aparte informatieavond.
10.
Rondvraag
1 .De datum van het clubweekend van groep 4 is nog niet bekend.
2. Piet Uben vraagt aandacht voor een fietsproject in Litouwen en Letland. Hij zal hierop nog terugkomen.
3. Er wordt opgemerkt dat de nieuwe sponsor ook een formulier moet ondertekenen, indien geen helm wordt
gedragen, De voorzitter geeft aan dat alle leden op dezelfde manier worden behandeld.
4. De crosscommissie zoekt nog enkele vrijwilligers, met name voor het parkeren. Daarnaast wordt een verzoek
gedaan om niet eerder te vertrekken dan 9.00 uur bij veldtoertochten en niet op privéterreinen te fietsen bij
individuele- of clubritten.
5. Dit jaar is ook de 25 km opgenomen in het programma van de 30e Rijwielvierdaagse. In tegenstelling tot
voorgaande jaren is de start bij Wubbenhof. Vrijwilligers voor de R4D kunnen zich melden bij Walter
Vollenbroek.
11. Afsluiting
De voorzitter sluit om 22.15 uur de vergadering en bedankt de leden voor hun aanwezigheid en inbreng.
Maart 2005, Thea Snoeijink. secretaris

