Verslag ALV 2012 d.d. 14.02.2013
Aan

Leden RTC Twente

Van

Bestuur RTC Twente

Datum

19 maart 2013

RTC Twente

Kopie aan
Betreft:

Verslag ALV 2012 d.d. 14.02.2013

Verslag Algemene Ledenvergadering (ALV) over 2012 d.d. 14.02.2013
Aanwezig: 53 leden (inclusief bestuur)
1) Opening en vaststelling agenda
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. De leden gaan akkoord
met de voorgelegde agenda.
2) Mededelingen
Navolgende leden hebben zich afgemeld voor de vergadering: Jan Goossink, Martin Timmerman, Jos
Visschedijk, Gerwin te Velthuis en Jos Wageman.
NTFU ledenpasjes die direct na de vergadering niet worden afgehaald, zullen naar het huisadres van
de leden worden gestuurd. Tevens zal een schrijven worden bijgevoegd met diverse mededelingen.
3) Verslag ALV d.d. 16 februari 2012
Het verslag wordt vastgesteld en goedgekeurd door de ALV.
4) Verslag over 2012 door de Secretaris
De secretaris doet verslag van alle activiteiten van het afgelopen jaar. De belangrijkste
noemenswaardigheden:
-

De Algemene Ledenvergadering 2012 van 16 februari 2012 is bezocht door 54 leden;

-

Circa 50 leden hebben deelgenomen aan de winteractiviteit: Klootschieten en een
presentatie door Erwin Nijboer. Thema: Erwin’s loopbaan.

-

Aan de Fietstocht met Koninginnedag namen ca. 235 personen deel. Ook voor 2013
zal deze weer worden georganiseerd;

-

De Tour de Pre Pain is door een kleine 200 personen gereden en staat ook voor 2013
weer op de agenda. Wel zal er worden gekeken naar een andere datum: in 2012 viel
de datum namelijk samen met moederdag;

-

Vanuit RTC is er een Fietsclinic georganiseerd. Doelstelling: kennismaking met de
fietssport. 20 belangstellenden hebben deelgenomen aan de clinic. Voor dit jaar
wordt er mogelijk een MTB clinic georganiseerd.
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-

De Euregio Fiets 4-daagse is wederom enorm aangeslagen. Meer dan 1300 personen
hebben deelgenomen en mede door de goede organisatie en vele vrijwilligers is alles
vlekkeloos verlopen;

-

Aan de Groepstijdrit hebben 16 ploegen deelgenomen. Ditmaal is de tijdrit over een
alternatief parcoers afgelegd; “ons” vaste parcoers was voorzien van nieuw grind;

-

Het Midzomerfeest, georganiseerd door groep 2, is bezocht door 45 personen;

-

Vanuit alle groepen hebben de leden deelgenomen aan het jaarlijkse koffie en gebak
ritueel;

-

Bij het jaarfeest, gehouden bij ’t Everloo (m.m.v. the Pianohouse) hebben bijna 100
leden “acte de presance” gegeven. Aangezien in 2013 een jubileumfeest wordt
georganiseerd, is er voor dit jaar geen winteractiviteit gepland. Het vrijkomende
budged is aangewend om de begroting voor het jaarfeest bij 't Everloo sluitend te
krijgen;

-

De “herziene” Rabo Kottelpeern Classic trok circa 775 deelnemers, waarvan 75 leden
van RTC

-

De Kamphuis Rijwielen Classic is dit jaar verreden verreden door 430 deelnemers,
waarvan 50 RTC leden.

-

De teller van het ledentotaal staat op 279, dit is een lichte groei t.o.v. vorig jaar.

5) Verslag van de Penningmeester
De penningmeester geeft een heldere toelichting op de diverse cijfers aangaande onze vereniging,
w.o. balans per 31 december 2012, de exploitatie over 2012 en de begroting voor 2013.
De kascontrolecommissie, bestaande uit Herman Borgelink (1e jaar) en Martin Timmerman (2e jaar en
aftredend), geven aan dat zij content zijn over de gevoerde boekhouding en hebben geen
onvolkomenheden 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.
Voor 2013 zal de kascontrolecommissie bestaan uit Herman Borgerink en Ruud Wolkotte.
Algehele conclusie: wij hebben een financieel gezonde vereniging, waar ook voor 2013 weer begroot
wordt op een sluitende begroting ondanks het wegvallen van Smithuis / Pre Pain als sponsor in 2013.
6) Vaststelling contributie 2013
Een groot deel van onze contributie wordt bepaald door afdrachten aan de NTFU. Na jaren geen
verhoging te hebben doorgevoerd, stelt het bestuur voor de contributie per jaar met € 1,- te
verhogen tot € 50,- . de belangrijkste reden is een sluitende begroting te hebben.
In de vergadering wordt akkoord gegaan met een verhoging van de contributie met €1,- tot € 50,- per
jaar.
7) Evaluatie beleid 2012


Veiligheid. In 2012 hebben zich helaas meer valpartijen voorgedaan dan in 2011. Groep 2 was
de negatieve uitschieter; in deze groep hebben zich de meeste valpartijen voorgedaan.
Komend jaar zal er wederom aandacht worden besteed aan het aspect veiligheid door dit
onderwerp o.a. in ons Wielcontact aan de orde te brengen. Nadrukkelijk wordt aangegeven
dat eenieder zich aan de regels/richtlijnen heeft te houden. Ook hier geldt: veiligheid begint
bij jezelf en dit heb je grotendeels zelf in de hand!
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Kleding en sponsorbeleid. De kledingvoorraad is tot twee keer toe aangevuld. Tevens is de
prijs voor enkele incourrante kledingstukken verlaagd. Momenteel wordt overleg gevoerd
met de sponsoren over verlenging van de sponsorcontracten. Zoals het er nu naar uitziet
verlengen Kamphuis en Rabobank de contracten en haakt Smithuis af. Gezien voorgaande
beraadt het bestuur zich over de aanschaf van nieuwe kleding voor 2014.



Clubactiviteiten; Er is wederom veel georganiseerd (zie verslag secretaris):



Winteractiviteit (Klootschieten met Erwin Nijboer)



Koninginnedag / Fietssterrit



Tour de Pre Pain



Groepstijdrit



Midzomerfeest



Jaarfeest



Fietsclinic



Kamphuis Classic



Köttelpeern Classic



Vaste ATB route. Vanuit de Regio Twente is men doende vaste ATB routes in gebruik te
nemen cq aan te leggen. Doel: duurzaam gebruik van natuur in Twente en de regio als ATB
gebied "op de kaart te zetten". Ook RTC Twente ondersteunt dit initiatief en participeert
hierin (evenals de overige verenigingen binnen het RONOT). RTC Twente is gevraagd voor de
ontwikkeling van een route (35 tot 50 km) die aansluit bij de vaste routes van Tubbergen en
Oldenzaal. Helaas verloopt het proces moeizaam: een aantal grondeigenaren wenst (nog)
niet mee te werken, andere grondeigenaren werken mee, maar stellen de nodige eisen, etc.
Het streven is om de vaste route in 2013 gerealiseerd te krijgen. Lukt dit niet, dan zal het
initiatief waarschijnlijk worden afgeblazen.



Website en digitaal archief. Onze website is verbeterd, geactualiseerd en opgefrist. Tevens
is het "digitaal archief" operationeel: erg leuk om te "grasduinen" op een regenachtige dag.



Wielcontact en copy. De hoeveelheid copy vanuit de leden en groepen valt helaas nog steeds
tegen. Nogmaals wordt aan eenieder verzocht copy aan te leveren. Hoe en waar de copy aan
te leveren, staat op de website. De verplichting om tekst aan te leveren, indien een
financiële bijdrage wordt verstrekt vanuit de vereniging bij een evenement/weekend/uitje
e.d., werkt. Dat het "Wielcontact" bij de leden "leeft", is een feit gezien het aantal "hits". In
2012 heeft de redactie wederom 4 edities van het Wielcontact uitgebracht.

8) Verkiezing bestuursleden.
Quido Degen treedt conform de richtlijnen af; Quido is vanwege de maximale statutaire
zittingstermijn van 8 jaar, welke hij heeft doorlopen, niet meer verkiesbaar.
De voorzitter spreekt namens RTC een dankwoord uit richting Quido, prijst zijn inzet gedurende alle
jaren en geeft aan ook in de toekomst op Quido te rekenen als vrijwilliger voor vele voorkomende
zaken.
Wim Krabbe wordt voorgedragen als nieuw bestuurslid. Wim stelt zichzelf vervolgens voor aan leden.
Met de komst van Wim is er nu ook vanuit groep 4 weer een vertegenwoordiger in het bestuur
aanwezig. Mede hierdoor zijn alle groepen nu vertegenwoordigd in het bestuur.
De Algemene Ledenvergadering stemt unaniem in met de benoeming van Wim.
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9) Programma maart 2013 - februari 2014
De volgende "standaard" activiteiten staan weer op het programma:


Koninginnedag: 30 april



Tour de Pre Pain: 26 mei



Jubileumweekend 1 , 2 juni of 8 , 9 juni



Euregio Fiets 4-daagse: 6 t/m 9 augustus



Jaarfeest: medio Oktober



Groepstijdrit/afsluiting wegseizoen: 29 september



Rabo Köttelpeern Classic: 3 november



Kamphuis Rijwielen Classic: 29 december

Voor het jubileumweekend is een commissie samengesteld, bestaande uit:
Quido Degen, Rene Brummelhuis, Martin Timmerman, Jan Arends, Jaap Bouma en Jos Visschedijk.
Het weekend zal een fietsweekend met overnachting worden. De eigen bijdrage per persoon zal €
25,- zijn.


Vacatures clubactiviteiten

Voor vele clubactiviteiten hebben wij vrijwilligers nodig; de betrokkenheid van de leden bij de club is
gelukkig erg groot.
Clubactiviteiten waarvoor nog vrijwilligers nodig zijn:


Jaarfeest: Ruud Wolkotte en Rene Brummelhuis werpen zich op als vrijwilligers dit
evenement m.m.v. andere leden van groep 1 te organiseren;



Ronde van Denekamp (of alternatief); dit evenement is helaas doodgebloed.Gegadigden die
dit evenement willen adopteren cq organiseren, kunnen zich melden bij het bestuur;



Wielcontact: er worden personen gezocht die stukjes voor dit medium willen schrijven en/of
mensen kunnen/willen motiveren hiervoor stukjes te schrijven. Belangstellenden kunnen zich
melden bij het bestuur.

Nadrukkelijk vermeldt het bestuur dat onze vereniging zwaar leunt op vrijwilligers. Mede dankzij de
inzet van vele vrijwilligers hebben wij een bloeiende en gezonde vereiniging.
Eenieder wordt opgeroepen hieraan zijn medewerking te (blijven) verlenen!


"Smoelenboek"

Het "Smoelenboek" is inmiddels geplaatst op onze site. Helaas hebben vele leden hun foto met
gegevens nog niet aangeleverd. Het bestuur roept eenieder op dit alsnog te doen.
Daarnaast zal het bestuur de leden nogmaals gepast benaderen m.b.t. de vraag gegevens aan te
leveren voor het "Smoelenboek".
10) Rondvraag en afsluiting


Hoe is het mogelijk dat Smithuis een driejarig sponsorcontract tussentijds kan verbreken?
Bestuur: dit kon vanwege een extra clausule m.b.t. "tussentijdse beëindiging" in het
sponsorcontract met Smithuis.



Is het mogelijk dat wij een andere en/of beter afgeschermde ruimte krijgen voor opslag van
onze materialen (ligt nu in de "Carnavalsloods")? Bestuur: neemt dit punt mee ter
behandeling.



Samenwerking / deelname tourtocht Nordhorn. Ad Kamphuis levert hiervoor gegevens aan
zodat ook deze tocht op onze site zal worden vermeld.
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Vanuit de "Groep Ootmarsum" is het idee geboren om een tocht te organiseren die alle kernen
van de Gemeenten Dinkelland en Tubbergen aandoet. Het bestuur zal de wielerverenigingen
in Geesteren en Tubbergen, alsmede de Gemeenten Tubbergen en Dinkelland polsen voor
medewerking. Nadere info hierover volgt.



Geadiviseerd wordt om de Pre Pain tocht ook te promoten via Grafschafter Nachrichten.
Hiervoor zou contact opgenomen kunnen worden met F. Schulzer (Lattropperstraat 24).

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.
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