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Verslag algemene ledenvergadering 26 februari 2009
Aanwezig: 61 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: Ed Kosterink, Roy Fox, Hans Bosch, Rene
en Sonja Beune, Bert Grashof, Rob Oude Bruinink, Rudi Nijmeijer, Bertil Scholte Lubberink, John Groeneveld,
Rene snijders, Anita ten Dam, Gerard Grashof, Leo Engbers en Frans Sombekke. Pasjes en TEP's die niet
worden afgehaald kunnen naderhand worden afgehaald bij het secretariaat aan de Bögelscamplaan 6 te
Denekamp.
3.
Verslag ALV 21 februari 2008
Het verslag wordt vastgesteld en goedgekeurd door de algemene ledenvergadering.
4.
Verslag over 2008 van de secretaris
De secretaris doet verslag van alle activiteiten van het afgelopen jaar. De leden gaan akkoord met het
verslag.
5.
Verslag 2008 van de penningmeester
De penningmeester geeft een toelichting op de uitgaven, opbrengsten en balansrekening.:
De kascontrolecommissie (bestaande uit Jan Oude Nijeweme en Gerard Lohuis) 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 Gerard Lohuis) is voor volgend jaar Marcel Vlek.
De exploitatierekening 2008 en de balans per 31 december 2008 worden goedgekeurd door de leden.
De begroting voor 2009 wordt door de penningmeester toegelicht. De begroting 2009 wordt door de ALV
goedgekeurd en vastgesteld.
6. Vaststellen contributie 2009
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
€ 4,25. De leden gaan akkoord met de contributieverhoging van € 4,25.
7. vaststelling gewijzigde statuten
De statuten zijn geactualiseerd en de belangrijkste aanpassing is de termijn van bestuursleden van maximaal
8 jaar.
In de praktijk is het mogelijk dat een bestuurslid door bijv gebrek aan opvolging, langer doorgaat dan de 8
jaar.
De voorzitter richt een woord van dank richting notariskantoor Oude Vrielink
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De leden gaan akkoord met de vaststelling van de gewijzigde statuten.
8.

Evaluatie beleid 2009
• <!-[endif]->30 jarig jubileum
De feestavond op 24 april is goed verlopen. Daarnaast is op 21 en 22 juni de jubileumtocht georganiseerd.
Een zeer geslaagde tocht met dank aan de organisatie. Met het 35-jarig jubileum zal wederom een dergelijke
tocht worden georganiseerd
• <!--[cndif|-->Website/mailadressen
De voorzitter doet het verzoek om wijzigingen in mailadressen door te geven, want het komt nog te vaak
voor dat mailtjes niet overkomen vanwege foutieve of verkeerde mailadressen.
Met Computer Service Denekamp zijn contacten aangegaan voor onderhoud en actualisatie van de website.
Jos en Quido zullen in de toekomst de website bijhouden. Er zal verder nog worden gekeken naar een soort
nieuw wielcontact op de website en de mogelijkheid van een forum. Per groep is een persoon benoemd voor
de aanlevering van informatie voor de website en/of evt. digitale nieuwsbrief
Groep 1; Emiel Nijhuis
Groep 2: Stefan Kamphuis
Groep 3: Martin Timmerman
Groep 4: Allee Engbers
Groep Ootmarsum: Henk Heerink
• <!-[endif]-->Contacten sponsoren
Gelet op de afloop van de sponsortermijnen (over 2 jaar) zal het bestuur dit jaar contact opnemen met de
huidige sponsoren om te bezien of de sponsorcontracten gecontinueerd kunnen worden.
• <!--[endif]-->Ziekte leden
Het bestuur probeert hieraan aandacht te besteden, maar het kan natuurlijk voorkomen dat iemand
abusievelijk wordt vergeten. Ook wordt nog verwezen naar de vele valpartijen van het afgelopen jaar
• <!--(endif]-->Groepstijdrit
Helaas lieten de weersomstandigheden dit jaar geen tijdrit toe. De commissie heeft zich wederom bereid
verklaard om de groepstijdrit te organiseren voor het komende jaar.
• <!-[endif]-->Verkeersplannen
De voorzitter spreekt zijn waardering uit richting Wouter Hermelink. Wouter heeft al een aantal goede
verkeersplannen gemaakt voor de crossen en het NK.
• <!-[endif]->Archief
Marcel Weustink heeft laten weten, dat de opzet van het archief goed komt.
• <!--[endif]->aanpassing statuten
Zijn inmiddels vastgesteld door de ALV en zullen integraal worden geplaatst op de website.
• <!-[endif]-->Winteractiviteit
Het animo loopt terug. Onder punt 10 wordt de toekomst van deze activiteit besproken.
9.
Verkiezing bestuursleden
Quido Degen treedt conform het schema af en stelt zich opnieuw herkiesbaar. Er zijn geen namen van
tegenkandidaten ingediend, daarom wordt voorgesteld Quido Degen her te benoemen tot algemeen
bestuurslid. De leden gaan akkoord met de herbenoeming.
10.
Programma maart 2009 - februari 2010
• <!-[endif|->Verjonging crosscommissie/beleid
Roy Fox en Bertil Scholte Lubberink zijn de nieuwe trekkers van crosscommissie.
Fr wnrdt rulmtp nehnrlpn om rlp ?e tnrht pvpntuppl tp vprandprpn

• <!-[endif]->Veiligheid groepen
Dit jaar zijn er relatief veel valpartijen geweest. De ALV gaat akkoord met het voorstel om een leider per
groep aan te wijzen. Deze leider fungeert tussen het bestuur en de groep.
Groep 1: Bart Oude Bruinink
Groep 2: Stefan Kamphuis
Groep 3: Teun van Deth
Groep 4a: Jos Veltman
Groep 4b: Jan Kamphuis
• <!-[endif]-->Kleding
Er wordt nog eens nadrukkelijk op gewezen om clubkleding te dragen. Het bestuur is Michel Kruiper zeer
dankbaar voor zijn grote aandeel in de verstrekking van de arm- en beenstukken.
De prijzen van clubkleding zullen worden vermeld op de website.
• <!--[endif]-->Sponsorbeleid
Er wordt uitgegaan van dezelfde kleding voor de komende jaren met dezelfde sponsoren.
• <!--[endif]-->Winteractiviteiten
Het bestuur wil graag weten waarom de afgelopen winteractiviteiten niet druk zijn bezocht door de leden en
roept de leden op om suggesties te doen voor deze activiteit. Tijdens de vergadering worden de volgende
mogelijkheden genoemd: met de bus naar de wielerbaan in Apeldoorn, informatie over training door Maarten
Nijland, bezoek aan Cannondale, kijkje bij de sponsor Pre Pain, fietsonderhoud. Andere suggesties blijven
welkom
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• <!-[endif]-->Feestavond 2009
De feestcommissie wordt gevormd door Alice Engbers , Marietje Koekkoek, Jan en Louis Kamphuis en Willy
Velthuis.
• <!--[endif]-->Procedures overlijden lid
Er zal een protocol worden vervaardigd waarin wordt aangegeven op welke wijze de club omgaat bij het
overlijden van een clublid. Het protocol zal in de loop van het jaar klaar zijn en op de website verschijnen.
• <!--[endif]-->Baanwielrennen
Is besproken onder het punt winteractiviteit.
• <!--[endif]->NK-wielrennen
Er is een landelijke en plaatselijke stichting. Frans Willeme en Rene Borgerink hebben ook zitting in de
landelijke stichting. Jan Goossink en Ben Wigger zijn toegevoegd aan de Limburgse plaatselijke stichting met
name voor de controle en toezicht.
Vanuit de vergadering wordt een compliment gemaakt voor de hele ontwikkeling van het NK.
• <!--[endif]-->Fietsvierdaagse
Bij monde van Ad Kamphuis wordt aangegeven, dat de crosscomissie ook verjonging krijgt door Roy Fox en
Stefan Kamphuis. Gerard Ros zal voor het laatste jaar deel uitmaken van de routecommissie. Zijn taak wordt
overgenomen door Claudius Brummelhuis. Op donderavond 26 maart om 20.00 uur wordt een Kick of
gehouden bij c.r. Wubbenhof voor de medewerkers en toekomstige medewerkers van de fietsvierdaagse.
10. Rondvraag
1. Drie verschillende groepen (vanuit Denekamp, Ootmarsum en Noord-Deuringen) fietsen in augustus
naar Kevelaar. De uitgebreide informatie wordt op de website geplaatst.
2. Op het formulier voor vrijwilligers hoort ook de groepstijdrit te staan.
3. Er wordt geadviseerd om de afspraken met CSD schriftelijk vast te leggen.
4. Het bidboek inzake het wielermuseum is onlangs aangeboden aan het college van B&W van de
gemeente Dinkelland, naast de nodige financiële middelen zal er ook nog een locatie moeten worden
gezocht. De reacties van de leden ten aanzien van het wielermuseum zijn overwegend positief.
De voorzitter neemt afscheid van de aftredende leden van de crosscommissie en bedankt de leden voor hun
inzet.
De scheidende leden zijn: Teun van Deth, Jan Goossink, Louis Borghuis, Jonh en Annelies Damhuis, Martin
Kolbrink, Willem Marcelis, Marietje Koekkoek, Alice Engbers en Gerard Ros.
11. Afsluiting
De voorzitter sluit om 22.10 uur de vergadering en bedankt de leden voor hun aanwezigheid en inbreng.

Maart 2009, Thea Snoeijink, secretaris
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