Secretariaat:
Thea Snoeijink-Arens
Bögelscamplaan 6
7591 GH Denekamp
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Denekamp, 11 februari 2007
UITNODIGING VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING RTC TWENTE
De jaarlijkse algemene ledenvergadering van RTC Twente zal worden gehouden op woensdag 7 maart 2007
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 9 maart 2006 (verslag is in maart 2006 aan alle leden
verzonden).
4. Verslag over 2006 van de secretaris.
5. Verslag 2006 van de penningmeester (balans per 31 december 2006, exploitatie over 2006, begroting
over 2007, verslag kascontrolecommissie en benoeming leden kascontrolecommissie 2007).
6. Vaststellen contributie over 2007.
7. Evaluatie beleid 2006.
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8. Verkiezing bestuursleden (Thea Snoeijink-Arens en Remco Wevers treden conform schema af en
stellen zich herkiesbaar. Eventuele kandidaten kunnen zich tot 5 maart 2007 schriftelijk aanmelden bij
de secretaris. Aanmelding dient te zijn ondertekend door minimaal vijf leden).
9. Programma maart 2007 - februari 2008.
10. Rondvraag.
11. Sluiting.

Met vriendelijke groeten.
Bestuur RTC Twente
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VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING 7 MAART 2007
Aanwezig: 64 leden
Voor de aanvang van de vergadering wordt een moment stilte gehouden vanwege het overlijden van Willem Stipdonk.
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: Ed Kosterink, Piet Uben, Rudi Nijmeijer, René en Sonja Beune,
Roeland Hinderdael, Wim Nijmeijer, Lianne Olymulder, Bep Beid, Leo Engbers en Clemens Harperink. Pasjes en TEP's die niet
worden afgehaald kunnen naderhand worden afgehaald bij het secretariaat aan de Bögelscamplaan 6 te Denekamp.
3.
Verslag ALV 9 maart 2006
Het verslag wordt vastgesteld en goedgekeurd door de algemene ledenvergadering.
4.
Verslag over 2006 van de secretaris
De secretaris doet verslag van alle activiteiten van het afgelopen jaar. De leden gaan akkoord met het verslag.
5.
Verslag 2006 van de penningmeester
De voorzitter geeft namens de penningmeester een toelichting. Uit vragen van leden blijken, dat
de kosten van niet wieleractiviteiten o.a. zijn de krans en overlijdensadvertentie;
de in voorraad zijnde kleding bij Kamphuis niet door de club is verzekerd;
de term rijwielvierdaagse wordt veranderd in Euregiofietsvierdaagse.
De kascontrolecommissie (bestaande uit Emiel Nijhuis en Rob Oude Bruinink) geeft aan dat zij tevreden is over de
gevoerde boekhouding en geen onvolkomenheden hebben 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 Rob Oude Bruinink) is voor volgend jaar Jan Oude Nijeweme.
De exploitatierekening 2006 en de balans per 31 december 2006 worden goedgekeurd door de leden.
De begroting voor 2007 wordt door de voorzitter namens de penningmeester toegelicht. De begroting 2007 wordt
door de ALV goedgekeurd en vastgesteld.
6. Vaststellen contributie
De NTFU heeft dit jaar een verhoging van € 0,26 berekend. Het beleid is om deze kosten door te berekenen in de
contributie. Gelet op het geringe bedrag wordt voorgesteld om de verhoging niet dit jaar door te berekenen, maar
een volgend jaar. Dit jaar wordt voorgesteld om de contributie niet te verhogen. De leden gaan hiermee akkoord.
7.

Evaluatie beleid 2006
verkoop oude kleding/ schenking Smithuis: vorig jaar is een groot gedeelte van de kleding verkocht en er is een
gedeelte geschonken en bakkerij Smithuis/Pre Pain
Groepsfoto: staat op de website. Ad Kamphuis zal namens de Euregiofietsvierdaagse en RTC Twente een groepsfoto
met omlijsting aanbieden aan de huidige sponsors: Rabobank, Pre Pain en Kamphuis
Bijzondere prestaties: fietstochten van Martin Kolbrink en Willie Velthuis, Herman Snoeijink wereldkampioen en Johan
Busscher in het nieuws bij "hart van Nederland".
Groepstiidrit: het bestuur is zeer tevreden over de invulling van de groepstijdrit. Dit jaar wordt de groepstijdrit op een
meer geaccidenteerd parcours verreden.
Klassieker OWC/ T-mobile: op dit moment is nog niet definitief iets bekend
Website: de website is vernieuwd en geactualiseerd en komt zeer binnenkort "in de lucht". Bart Aarnink en Jop
Huttenhuis worden bedankt voor hun inzet en zullen een cadeaubon ontvangen. De nieuwe website wordt beheerd
door Jos Wageman.
Ronde van Denekamp: de ronde is dit jaar goed verlopen. De ronde zal dit jaar op zondag 16 september worden
georganiseerd.
Beleid vri|willigers: er zijn formulieren ontwikkeld welke kunnen worden ingevuld. De crosscommissie verzoekt om
verjonging evenals de organisatie van de Euregiofietsvierdaagse.
Feestavond: leden van groep 3 hebben vorig jaar een Franse feestavond georganiseerd. Trainingsavond vrijdag: de
trainingsavond zal worden gehandhaafd van mei t/m augustus vanaf 19.00 uur.
Aanschaf GPS systeem: het systeem is aangeschaft en wordt ook gebruikt voor tochten.
Winteractiviteit: kan worden beschouwd als een geslaagd evenement en zal volgend jaar wederom door het bestuur
worden georganiseerd.
Opzegging accountmanager NTFU: de accountmanager heeft helaas opgezegd. Er is nog geen nieuwe
accountmanager voor deze regio benoemd.
Cursus toerfietsen: Jos Wageman heeft de cursus met goed gevolg afgerond. Jos is daardoor gekwalificeerd tot
organisator tourtochten en kwaliteitscontroleur
Gebruik tandem stichting sport en handicap: de tandem wordt bijna niet gebruikt, omdat mindervalide mensen zich
hiervoor niet aanmelden. Het probleem is ook doorgegeven aan de Stichting sport en Handicap
Enguête nieuwe kleding: de voorzitter geeft een toelichting. De eindconclusie is een 7,7 afgerond een 8 (uitstekend
volgens Dikke van Dalem). Individuele klachten zullen worden afgehandeld

8.
Verkiezing bestuursleden
Remco Wevers en Thea Snoeijink-Arens treden conform het schema af en stellen zich opnieuw herkiesbaar. Er zijn geen
namen van tegenkandidaten ingediend, daarom wordt voorgesteld Remco Wevers en Thea Snoeijink-Arens her te benoemen
tot respectievelijk penningmeester en secretaris. Thea Snoeijink heeft aangegeven niet de volledige periode van 4 jaar
beschikbaar te zijn. De leden gaan akkoord met de herbenoeming.
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Programma maart 2007 - februari 2008
Groepstiidrit: zal dit jaar op dezelfde wijze worden georganiseerd.
RTC goed USA: in april is een informatieavond. Op dit moment zijn ongeveer 30 mensen aangemeld.
Feestavond: De feestavond 2007 zal dit jaar door het bestuur worden georganiseerd.
Ladv's tour: op zaterdag 8 september wordt 's morgens een etappe verreden met Denekamp als start- en finishplaats.
's middags wordt een tijdrit gehouden. Het deelnemersveld bestaat uit ongeveer 168 rensters. Het bestuur doet een
beroep op de leden om zich aan te melden als vrijwilliger.
Ronde van Denekamp: de ronde wordt dit jaar gehouden op zondag 16 september. Ook hiervoor zijn vrijwilligers
nodig.
30 iaar iubiieum: i.v.m. het 30-jarig jubileum stelt het bestuur voor om een jubileumtocht tijdens een weekeend in
2008 te organiseren. Het bestuur vraagt leden om zich hiervoor beschikbaar te stellen.
Nieuwe website: zie punt 7
Verjonaina commissies/ vriiwilliaers: het bestuur doet een dringend beroep op leden om zich aan te melden als
vrijwilligers. De formulieren liggen hiervoor op de tafels.
Museum in Denekamp: de Stichting Culturele raad heeft het idee opgevat om een wielermuseum op te richten in
Denekamp. Uiteindelijk is voor de realisatie van het museum de Stichting wielersport museum Nederland opgericht
en er is een comité van aanbeveling geformeerd. Men is nog op zoek naar een geschikte locatie.
Nieuwsbrief : dit jaar zal nog een hard copy worden verstrekt. Het bestuur wil graag overgaan naar publicatie via de
website of per mail. Een aantal leden denkt dat hierdoor de communicatie wordt verslechterd.
Aanpassen statuten: dit onderwerp zal nog worden opgepakt. In de statuten zal een maximale benoemingstermijn
van 2X4 jaar worden opgenomen.
Rondvraag
Er is veel commotie ontstaan over ATB'ers. Binnenkort is er Ronot (Regionaal overleg noord oost twente)-overleg met
besturen van naburige wielerverenigingen en zal het onderwerp ter sprake komen. Bij deze bijeenkomsten is ook
Staatsbosbeheer vertegenwoordigd.
I.v.m. het geaccidenteerde gebied wordt voorgesteld om de Pre Pain tocht dit jaar richting Duitsland te voeren. Dit jaar
zal nog niet lukken, maar volgend jaar zal worden getracht om de Pre Pain tocht richting Duitsland uit te zetten.
Er wordt opgemerkt dat de bordjes tijdens de Pre Pain tocht niet goed opvallen
Het bureau vrijwilligerswerk kan een rol spelen in de werving en het behoud van vrijwilligers.
De data van de tochten zullen worden vermeld in Wielcontact en op de website.
Op de nieuwe website zal ruimte zijn voor actuele foto's van o.a. de groepstijdrit.

11. Afsluiting
De voorzitter sluit om 21.25 uur de vergadering en bedankt de leden voor hun aanwezigheid en inbreng.
Maart 2007, Thea Snoeijink, secretaris

