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DENEKAMP
Secretariaat:
Thea Snoeijink-Arens
Bögelscamplaan 6
7591 GH Denekamp
Denekamp, 3 januari 2006.
UITNODIGING VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING RTC TWENTE
De jaarlijkse algemene ledenvergadering van RTC Twente zal worden gehouden op
donderdag 9 maart 2006 bij café restaurant 'T Wubbenhof" 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 24 februari 2005 (verslag is al
in maart 2005 aan alle leden verzonden).
4. Verslag over 2005 van de secretaris.
5. Verslag 2005 van de penningmeester (balans per 31 december 2005,
exploitatie over 2005, begroting over 2006, verslag kascontrolecommissie en
benoeming leden kascontrolecommissie 2006).
6. Vaststellen contributie over 2006
verzekering en kosten NTFU).

(verhoging

wegens

stijging

kosten

7. Evaluatie beleid 2005.
8. Verkiezing bestuursleden (René Borgerink treedt conform schema af en stelt
zich herkiesbaar. Eventuele kandidaten kunnen zich tot 7 maart 2006
schriftelijk aanmelden bij de secretaris. Aanmelding dient te zijn ondertekend
door minimaal vijf leden).
9. Programma maart 2006 - februari 2007.
10. Rondvraag.
11. Sluiting.

Met vriendelijke groeten,
Bestuur RTC Twente

VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING 9 MAART 2006
Aanwezig: 50 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: Gerard Lohuis, Henk Heerink en Leo Engbers. Pasjes en TEP's
die niet worden afgehaald kunnen naderhand worden afgehaald bij het secretariaat aan de Bögelscamplaan 6 te Denekamp.
3. Verslag ALV 24 februari 2005
Het verslag wordt vastgesteld en goedgekeurd door de algemene ledenvergadering.
4. Verslag over 2005 van de secretaris
De secretaris doet verslag van alle activiteiten van het afgelopen jaar. De leden gaan akkoord met het verslag.
5. Verslag 2005 van de penningmeester
De penningmeester geeft een toelichting. Uit vragen van de leden blijkt, dat
- per lid circa de helft wordt afgedragen aan de NTFU;
- aanschaf kleding zal de komende jaren apart worden vermeld in de exploitatierekening;
De kascontrolecommissie (bestaande uit Piet Uben en Emiel Nijhuis) geeft aan dat zij tevreden is over de gevoerde
boekhouding en geen onvolkomenheden heeft aangetroffen. De kascontrolecommissie keurt -na uitleg over € 378,-- aan
oninbare contributie- 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 Emiel Nijhuis) is voor volgend jaar Rob Oude Bruinink.
De exploitatierekening 2005 en de balans per 31 december 2005 worden goedgekeurd door de leden.
De begroting over 2006 wordt door de penningmeester toegelicht. De begroting 2006 wordt door de ALV goedgekeurd en
vastgesteld na agendapunt 9.
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 € 2,50. De leden gaan akkoord met de contributieverhoging van € 2,50.
7. Evaluatie beleid 2005
Nieuwe sponsoren
Tot 2011 hebben wij drie sponsoren, namelijk Pre Pain, Rabobank en Kamphuis Rijwielen.
Nieuwe kledinqlijn/kledinqcommissie
De voorzitter bedankt de kledingcommissie voor de inzet. Richard Nieuwhuis geeft aan niet tevreden te zijn over de kleding. Met
name het kleurverschil is voor hem onaanvaardbaar. Het bestuur zegt toe dat contact wordt opgenomen
met Bioracer over de kleurverschillen.
Oude kleding
De oude kleding kan worden gekocht voor € 4,- per kledingstuk. Overblijvende kledingstukken gaan naar de voormalige sponsor
Pre Pain.
Organisatie winteractiviteit
Dit jaar zijn twee interessante en leerzame activiteiten georganiseerd. Allereerst de uitleg over het GPS-systeem en in februari
de lezing van Willem Marcelis over zijn fietstocht in Australië. De commissie wordt bedankt voor de inzet.
Traininqsavond vriidag
Deze trainingsavond is niet van invloed voor de overige trainingsritten en kan worden gecontinueerd.
Feestavond
De feestavond was dit jaar een groot succes.
Organisatie toertochten/tijdrit
Het bestuur toont zich zeer tevreden over de organisatie en het verloop van de activiteiten.
Aanschaf tandem
De aanschaf van de tandem is bekostigd door de stichting Sport en gehandicapten. Het bestuur hoopt dat er veelvuldig gebruik
wordt gemaakt van de tandem.
RTC goes USA
Maximaal 42 mensen kunnen mee. Inmiddels hebben zich 38 mensen aangemeld. Na 1 september wordt de lijst definitief.
Daarnaast wordt een informatiegids voor de deelnemers gemaakt.
Overleg regionale wielerclub
Twee keer per jaar wordt op constructieve wijze overleg gepleegd met de regionale wielerclubs
Archief RTC
Marcel Weustink en Richard Hagel zijn inmiddels bezig met het verzamelen van stukken. Na het verzamelen en verwerken
zullen de gegevens worden gedigitaliseerd.

8. Verkiezing bestuursleden
René Borgerink treedt conform het schema af en stelt zich opnieuw herkiesbaar. Er zijn geen namen van tegenkandidaten
ingediend, daarom wordt voorgesteld René Borgerink her te benoemen tot voorzitter. De leden gaan hiermee akkoord.
9. Programma maart 2006 - februari 2007
Aanpassen statuten
De statuten dateren van 1978 en zijn enigszins verouderd. Het bestuur stelt voor om de staturen te screenen en te actualiseren.
Voor bestuursleden zal een maximale zittingstermijn worden aangegeven, zodat er ook met enige regelmaat een doorwisseling
zal plaatsvinden. De leden gaan hiermee akkoord.
Oproep vrijwilligers toertochten
Er wordt een oproep gedaan om mee te helpen met de organisatie van toertochten van de club. Er ontstaat enige discussie over
het wel of niet verplichten van clubleden om te helpen. Het bestuur zal een voorstel maken ten aanzien van de inzet van
vrijwilligers.
Aansprakeliikheid/veiliqheid
Door twee uitspraken is dit onderwerp zeer actueel geworden. In de strafrechtzaak waarbij het Duitse OM twee organisatoren
vervolgde voor het ontstaan van een ongeval tijdens de Hel van Twente is de conclusie getrokken dat alle
zorgverplichtingen/maatregelen waren genomen, hierdoor is de zaak geseponeerd. In een civiele procedure is de toerclub uit
Rijssen voor 50% aansprakelijk gesteld voor de geleden schade, geclaimd door een deelnemer aan de ATB-tocht.
RTC heeft inmiddels een brief verstuurd aan de NTFU waarin wordt aangedrongen op het vervullen van een voortrekkersrol door
de NTFU, teneinde dergelijke claims te voorkomen/minimaliseren.
Ten aanzien van de tijdrit zal nog worden uitgezocht of de individuele tijdrit in Duitsland kan doorgaan. Aangezien tijdens de
cursus Organisatie Toerevenementen door de NTFU is aangegeven dat een activiteit met een wedstrijdelement niet is
verzekerd. Aan Wim Horsthuis wordt toegezegd dat het besluit tot het wel of niet organiseren van de individuele tijdrit -na^fci
zorgvuldige toelichting door de NTFU- zal worden genomen op de volgende bestuursvergadering.
Ronde van Denekamp
De Stichting Ronde van Denekamp (Rene Brummelhuis, Marcel Weustink, Jeroen Snoeijink, Gerard Meijer en Emiel Hesselink)
willen de Ronde van Denekamp nieuw leven inblazen. In samenwerking met OWG, Borne en Markelo zal een soort Overall
klassement ontstaan voor de deelnemers. Het is de bedoeling om de ronde te organiseren op de zondag tijdens de kermis in
september. Er zijn contacten met de loopgroep uit Denekamp om op dezelfde dag voorafgaande aan de wielerronde een
loopwedstrijd te houden.
Het bestuur stelt voor om voor een bedrag van € 1500,-- garant te staan en vrijwilligers te leveren. Na een discussie
worden beide voorstellen in stemming gebracht. 23 leden zijn voor de garantstelling. Dit is een minderheid zodat dit voorstel
niet doorgaat. De begroting 2006 wordt hierop aangepast. Het voorstel ten aanzien van de vrijwilligers wordt met 37 stemmen
aangenomen.
Nieuwe kleding
Is reeds aan de orde geweest onder punt 7
Wielerklassieker
T mobile is inmiddels met OWC in zee gegaan voor de organisatie van een klassieker waarbij T mobile hoofdsponsor zal zijn.
OWG heeft hierop aan RTG gevraagd om medewerking te verlenen. Jan Goossink en Henny Kuiper bezien nog welke
mogelijkheden er zijn om met de Rabobank in zee te gaan voor organisatie van een klassieker. Het bestuur gaat met zowel Jan
Goossink/Henny Kuiper als OWC een gesprek aan.
feestavond/feestcommissie
Een aantal leden van groep 3 zullen de feestavond organiseren.
Rovement niet betalende leden
Vier leden hebben vanaf 2004 -ook na aanmaning- geen contributie betaald. De ALV gaat akkoord met het voorstel om lei^Éte
te royeren die niet de contributie betalen.
Grote clubfoto
Via de website wordt de datum bekend gemaakt waarneer de foto wordt genomen van RTC-leden in de huidige clubkleding.
Aanschaf GPS
De ALV gaat akkoord met de aanschaf van GPS voor het uitzetten van routes.
Winteractiviteit
De commissie (Wim Horsthuis, Jan Goossink en Henk Scholten) is ook dit jaar bereid gevonden om een activiteit te organiseren.
Website
De website zal vernieuwd en geactualiseerd worden.
10.
Rondvraag
1. Het bestuur komt met een voorstel om Wielcontact digitaal te verzenden.
2. Vertrektijden blijven ongewijzigd ten opzicht van vorig jaar.
3. In principe gaat de overblijvende oude kleding naar Pre Pain. Piet Uben doet een oproep in Wielcontact om oude kleding van
leden bij hem in te leveren voor de verzending naar Liptovsky.
4. het bestuur zal uitzoeken welke speciale regels er gelden voor het fietsen met gehandicapte mensen
11. Afsluiting
Het bestuur doet een dringend beroep op alle leden om de nieuwe kleding te dragen. Daarnaast wordt nog gewezen op de
verplichting tot het dragen van een valhelm. Geen clubkleding en valhelm houdt in dat leden niet kunnen meefietsen.
De voorzitter sluit om 22.35 uur de vergadering en bedankt de leden voor hun aanwezigheid en inbreng.
Maart 2006, Thea Snoeijink, secretaris

--Supplement Wielcontact April 2006-

GROEPSTIJDRIT OP ZONDAG 1 OKTOBER 2006 (Tijdritcommissie)
De tijdritcommissie (TRC), bestaande uit Jan Goossink, Henk Scholten, Gerard Meijer, Hans
Stokkelaar en Wim Horsthuis, gaan op 1 oktober 2006 een groepstijdrit organiseren voor alle leden
van RTC Twente. Op zondagmorgen 1 oktober 2006 wordt als afsluiting van het wegseizoen om half
tien de groepstijdrit houden. Bij deze tijdrit gaat het er om dat je als groep van vier personen een rit
rijdt waarvan je van te voren aangeeft wat je gemiddelde snelheid zal zijn. Klokjes e.d. worden dan
afgeplakt of thuisgelaten. Het is voor hen die niet uit zijn op louter snel fietsen heel aardig om op deze
wijze te proberen zo dicht mogelijk bij de voorspelde tijd te komen. De rit wordt in de omgeving van
Beuningen verreden over een aantrekkelijk parcours over maximaal 50 km. Na afloop wordt iedereen
uitgenodigd voor de prijsuitreiking bij Hotel Sterrebos in Beuningen. Het is noodzakelijk dat de
"vierspannen" zich van te voren aanmelden bij de TRC. Dat kan bij h.scholten@landmeetdienst.nl en
horsthuis@home.nl. Met name de diverse fietsende families worden gevraagd zich als groep aan te
melden.
Koninginnen Familie puzzelrit op zaterdag 29 april a.s.
Op zaterdag 29 april a.s. vindt de jaarlijkse koninginnen familie puzzeltocht weer plaats. Iedereen kan
hier aan mee doen. Vertrek is vanaf het marktplein tussen 13.00 uur en 14.00 uur.

