VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING 21 FEBRUARI 2008
Aanwezig: 54 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: Piet de Jonge, Bep Beid, Hennie Kuiper, Rene en
Sonja Beune, Bert Grashof, Bart Oude Bruinink, Rudi Nijmeijer. Pasjes en TEP's die niet worden afgehaald kunnen
naderhand worden afgehaald bij het secretariaat aan de Bögelscamplaan 6 te Denekamp.
3. Verslag ALV 7 maart 2007
Het verslag wordt vastgesteld en goedgekeurd door de algemene ledenvergadering.
4. Verslag over 2007 van de secretaris
De secretaris doet verslag van alle activiteiten van het afgelopen jaar. De leden gaan akkoord met het verslag.
5. Verslag 2007 van de penningmeester
De penningmeester geeft een toelichting. Uit vragen van leden blijken, dat:
• zal worden getracht om de grote voorraad kleding terug te brengen de komende 3 jaar;
• het betreft een juiste constatering dat circa € 30,- (circa 2/3 deel) van de contributie wordt afgedragen aan de
NTFU, maar er zijn op dit moment geen andere mogelijkheden;
• Indien er daadwerkelijk klachten bestaan t.a.v. de verzekering, wil het bestuur deze klachten inventariseren en
doorspelen aan de NTFU.
De kascontrolecommissie (bestaande uit Rob Oude Bruinink en Jan Oude Nijeweme) 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 Jan Oude Nijeweme) is voor volgend jaar Gerard Lohuis.
De exploitatierekening 2007 en de balans per 31 december 2007 worden goedgekeurd door de leden.
De begroting voor 2008 wordt door de penningmeester toegelicht. De begroting 2008 wordt
door de ALV goedgekeurd en vastgesteld.
6. Vaststellen contributie
Dit jaar wordt voorgesteld om de contributie niet te verhogen. De leden gaan hiermee akkoord.
7.

Evaluatie beleid 2007
• Groepstijdrit
Een zeer geslaagd festijn met dank aan de organisatie. Er hebben circa 60 leden deelgenomen. De
groepstijdrit staat op de kalander op de laatste zondag van september (28 september 2008). Dezelfde
organisatie stelt zich wederom beschikbaar.
• RTG goes to USA
Over 3 jaar (in 2010) bestaat het voornemen om richting San Francisco een fietstocht te maken. Er staan al
weer 19 namen op de lijst. In Fietssport Magazine is een artikel gewijd aan de fietstocht in Colorado van
RTG.
• Feestavond
Een geslaagde avond met circa 90 deelnemers.
• Holland Lady tour
Ondanks dat er ook kritiek is geweest is het toch een mooie ervaring geweest. De inzet van de vele
vrijwilligers van RTC heeft zeker bijgedragen aan het succes.
• Ronde van Denekamp
De Dikke banden race is een groot succes geworden. De combinatie met de kermis is perfect. Dit jaar heeft
Denekamp niet de afsluitende wedstrijd van TG-Tubantia klassement, maar Goor.
• 30 jaar jubileum
Er is spontaan een enthousiaste commissie gevormd. Er is al veel werk verzet door de commissie.
• Nieuwe website
De nieuwe website heeft relatief weinig gekost door de contacten met Pascal Waanders. In de toekomst
zullen de kosten toenemen. Het bestuur is tevreden over de website. Communiceren via de website? Er

ontstaat veel spam en er zijn negatieve ervaringen, dus er zal geen forum aan de website worden
toegevoegd.
• Verjonging commissies/vrijwilligers
Met name de crosscommissie verzoekt om verjonging.
• Museum in Denekamp
Staat los van RTC Twente. Er zijn een aantal enthousiaste leden van de club bij betrokken. Plan van
aanpak is klaar en voorgelegd aan deskundigen. Het gaat om een nationaal sportmuseum. Ontwikkelen
van een site, hoe het museum eruit gaat zien (virtueel). Op dit moment komen er spullen binnen voor het
museum. Hier is extra hulp voor nodig. Er wordt getracht om een locatie te vinden in Denekamp.
• Nieuwsbrief
Wielcontact is 3 keer uitgebracht. Totstandkoming was weer moeizaam. Wielcontact kan ook op de website
worden geplaatst. Het is een beetje dubbel op dit moment. Het bestuur stelt voor om de stukken te plaatsen
op de website. Er ontstaat een discussie over de voor- en nadelen. Uiteindelijk gaat de ALV akkoord met de
verzending van een digitale nieuwsbrief via de mail en vermelding op de website.
8. Verkiezing bestuursleden
Jos Wageman treedt conform het schema af en stelt zich opnieuw herkiesbaar. Er zijn geen namen van
tegenkandidaten ingediend, daarom wordt voorgesteld Jos Wageman her te benoemen tot algemeen bestuurslid.
De leden gaan akkoord met de herbenoeming.
9. Programma maart 2008 - februari 2009
•
30 jarig jubileum
Op 24 april bestaat RTC Twente 30 jaar. De commissie geeft een toelichting op het jubileumweekend. Op
dit moment zijn tussen de 90 en 100 aanmeldingen. De locatie wordt nog niet bekend gemaakt. Zijn er ook
andere activiteiten voor andere leden die niet meegaan? Op 24 april wordt er een avond gehouden bij
Goncordia vanaf 19.30 tot circa 22.00 onder het genot van een hapje en een drankje op kosten van de
club.
NK wielrennen 2008 Ootmarsum
Status: morgen (22-2-2008) wordt er een stichting opgericht (Wielerevenementen Dinkelland). Participeren
als privépersonen in de Stichting en niet RTC en OWC. Er is een overeenkomst met de gemeente
Dinkelland. Vanuit de club zelf is er grote betrokkenheid. Liggen op koers, alleen het aantal vrijwilligers is
nog minimaal. Beroep op alle leden om mee te helpen. Waarom niet genoeg vrijwilligers? Er zijn wel veel
evenementen geweest waarbij hulp noodzakelijk was van RTC Twente. Aantrekkelijker maken om mee te
helpen. Feestavond voor de vrijwilligers en op vrijdagavond "wilde koers" voor de vrijwilligers. Iedereen kan
en mag meehelpen ook mensen buiten RTC zijn welkom. Er zijn 350 vrijwilligers nodig. RTC-ers en OWCers hebben de ervaring en deskundigheid. Veelal een vaste groep vrijwilligers. Wellicht meer waardering
voor vrijwilligers.
Website/ email adressen
Graag juiste mailadressen doorgeven.
Voortzetting Wielcontact
Via een digitale nieuwsbrief en vermelding op de website.
Contacten sponsoren
Contacten zijn goed. Sponsoren zijn ook uitgenodigd voor het clubweekend.
Ziekte leden
Graag bestuursleden op de hoogte stellen, zodat zieke leden een attentie ontvangen.
Voortzetting Euregio toertocht
Dit jaar nog organiseren, maar volgend jaar te stoppen met de organisatie van deze tocht is het voorstel
van het bestuur. Na een kleine discussie gaat de ALV gaat akkoord met het voorstel.
Feestavond
Dit jaar in combinatie met 24 april en jubileumweekend.
Tijdrit afsluiting zomerseizoen
Zondag 28 september 2008
Verkeersplannen
Wouter Hermelink heeft een prima verkeersplan gemaakt. Met name voor de crossen is het prima geregeld.
Archief
Informatie doorsturen naar Richard Hagel en Marcel Weustink. De status is dat er op dit moment veel
materiaal binnen is welke zijn uitgezocht. Marcel is bezig met de rubricering van alle stukken.
Aanpassing statuten
Conceptstatuten zijn klaar. Statuten zijn geactualiseerd. Dit jaar zullen de statuten opnieuw worden
vastgesteld. Hiervoor zijn twee vergaderingen noodzakelijk.

Winteractiviteit
Helaas weinig belangstelling, maar het was een bijzonder mooie lezing.
Het bestuur zal dit jaar wederom initiatief nemen m.b.t. de winteractiviteit.
10.

Rondvraag
Er wordt een workshop georganiseerd t.a.v. fietsen met GPS. Aanmelding is mogelijk bij Henk Scholten.
Voorrijden 100 km (fietsvierdaagse) komt op de website.
Pre Ride is dit jaar naar Goes vanaf Oldenzaal. Eerst naar Dordrecht en de volgende dag door naar Goes.
Informatie m.b.t. training Alp d'huez wordt op de website geplaatst.
Stichting Wielerevenementen Denekamp bestaat al. Daarom wordt een dringend beroep gedaan om de
naam (Stichting Wielerevenementen Dinkelland) te veranderen. De naam kan niet veranderd worden, de
brieven zijn al klaar. Bovendien vertegenwoordigt de stichting Wielerevenementen Denekamp een ander
belang dan de stichting Wielerevenementen Dinkelland.
6. Clubleden welke meefietsen zonder clubkleding worden hierop aangesproken.
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11. Afsluiting
De voorzitter sluit om 21.45 uur de vergadering en bedankt de leden voor hun aanwezigheid en inbreng.
Maart 2008, Thea Snoeijink, secretaris

