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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: Gerwin te Velthuis, Bep Beld, Martin
Timmerman, Wim Horsthuis, Leo Engbers, Jan Sombekke, Bert Grashof, Henk Zanderink en Benno
Masselink.
NTFU ledenpasjes die direct na de vergadering niet worden afgehaald, zullen naar het huisadres van
de leden worden gestuurd.
De TEP's 2014 zijn beperkt besteld en kunnen door de aanwezigen van de ALV worden meegenomen.
Vanaf 2015 zullen de TEP's niet meer door ons besteld worden; via de site van de NTFU is alle
informatie die in de TEP staat te verkrijgen en dit is tevens altijd actueel!
3) Verslag ALV d.d. 14 februari 2013
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 2013 is bezocht door 53 leden;

-

Aan de Fietstocht met Koninginnedag namen meer dan 200 deelnemers deel. Dit
ondanks het feit dat Koninginnedag in de meivakantie viel. Ook voor 2014 zal deze
weer worden georganiseerd;

-

De Tour de Pre Pain is door ca 150 personen gereden. Opstapplaatsen waren
Albergen en Denekamp. Gezien het feit dat ook in Albergen ca. 70 personen zijn
gestart, is dit een goede keuze gebleken. Voor 2014 staat de opvolger van de Tour de
Pre Pain op het programma. Deze tocht zal georganiseerd worden i.s.m. de
wielervernigingen uit Geesteren en Tubbergen. Nadere informatie omtrent deze tocht
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volgt.
-

Vanuit RTC is er op 1 en 2 juni 2013 een Jubileumweekend georganiseerd. Meer dan
90 RTC leden hebben aan dit weekend deelgenomen. Een prachtige fietsroute leidde
ons, opgedeeld in verschillende groepen, naar Tecklenburg waar de nacht in de
plaatselijke jeugdherberg is doorgebracht. Daags daarna werd de terugweg eveneens
via een prachtig uitgezette route aanvaard.

-

De Euregio Fiets 4-daagse blijkt jaar na jaar een groter succes te worden. Meer dan
2000 fietsers uit alle windstreken van het land hebben deelgenomen. Mede door de
goede organisatie en vele vrijwilligers is alles vlekkeloos verlopen;

-

Ondanks de harde wind, is aan de Groepstijdrit door 13 groepen deelgenomen. Het
parcours was dit jaar weer "ons vertrouwde" parcours rondom de Beuningerbrug

-

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

-

Het jaarfeest is dit jaar gehouden bij "de Schaapskooi" te Beuningen en is bezocht
door ca. 100 leden/partners. Uiteraard was deze avond weer perfect verzorgd wat
betreft drank, eten en muziek.

-

De Rabo Kottelpeern Classic is dit jaar verreden door ca 600 deelnemers. De tocht
voerde ricting Ootmarsum en het Duitse grensgebied.

-

De Kamphuis Rijwielen Classic is dit jaar verreden door 460 deelnemers. Opvallend
was het aantal Duitse deelnemers: 10.

-

De teller van het ledentotaal staat op 280, dit is een groei van 1 persoon 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 2013, de exploitatie over 2013 en de begroting voor 2014.
De kascontrolecommissie, bestaande uit Herman Borgelink (2e jaar) en Ruud Wolkotte (1e 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 2014 zal de kascontrolecommissie bestaan uit Ruud Wolkotte en Jos Visschedijk.
Algehele conclusie: wij hebben een financieel gezonde vereniging, waar ook voor 2014 weer begroot
wordt op een sluitende begroting mede dankzij de sponsoren: Kamphuis, Rabobank, Morein en
Welkoop.
6) Vaststelling contributie 2014
Het bestuur stelt voor, mede gezien de financiële situatie, de contributie voor 2014 ongewijzigd te
laten: € 50,- per jaar.
In de vergadering wordt akkoord gegaan met dit voorstel.
Tevens stelt het bestuur voor het mogelijk te maken “Donateur” te worden van onze vereniging.
Donateur betekent o.a. : niet actief meefietsend, geen NTFU verzekering en ook niet bij de NTFU
aangemeld.
Wel kunnen Donateurs deelnemen aan bijvoorbeeld festiviteiten van RTC Twente en clubkleding
tegen gereduceerd tarief aanschaffen.
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Insteek vanuit het bestuur voor invoer van Donateurs, is het behoud van “leden”.
Voorstel is de contributie voor Donateurs te stellen op € 25,-.
De vergadering laat weten in basis positief tegenover dit voorstel te staan, maar geeft nadrukkelijk
aan dat alle eventuele hobbels/negatieve consequenties goed moeten worden overzien en
overwonnen.
Te denken valt hierbij aan: mogelijke aanpassing van onze regels en richtlijnen (w.o. statuten,
reglementen e.d), standpunt NTFU, etc.
Het bestuur geeft aan zich (nogmaals) goed te verdiepen in deze materie; wanneer er niets meer in
de weg staat tot het invoeren van “Donateurs’, dan zal het worden doorgevoerd.
7) Evaluatie beleid 2012


Sponsoren. Vele jaren is Smithuis/Pre Pain een van onze sponsoren geweest. Helaas heeft
Smithuis / Pre Pain besloten vanaf 2014 niet meer als sponsor voor onze vereniging te
fungeren. Voor de jarenlange sponsoring zijn wij Smithuis zeer erkentelijk; met een passend
cadeau zal deze dank ook richting Smithuis / Pre Pain worden benadrukt. Gelukkig zetten de
Rabobank en Kamphuis hun sponsorschap weer voort. Een contract hiertoe voor de komende 3
jaar is getekend. Tevens zijn wij verheugd dat Morein Plastics en Welkoop Denekamp zijn
toegetreden als sponsoren. Ook met Morein en Welkoop is een sponsorcontract voor 3 jaar
getekend. Laatstgenoemde sponsoren zullen in een komend Wielcontact nader worden
voorgesteld!



Kleding. Consequentie van de wijziging in de sponsorsamenstelling is dat ook onze kleding
dient te worden aangepast. Gekozen is voor een radicale aanpassing: de gehele kledinglijn
wordt herzien en zo goed mogelijk afgestemd op de sponsoren en de “actuele mode”. Een
speciale kledingcomissie (vertegenwoordigers vanuit de diverse groepen binnen onze
vereniging) heeft zich met dit project bezig gehouden, het geen geresulteerd heeft in een
prachtig resultaat. Indien alles volgens planning verloopt wordt de kleding eind maart
uitgeleverd. Eenieder ontvangt hierover nog nadere info.



Veiligheid. In 2013 hebben zich helaas weer valpartijen voorgedaan. Groep 1 kwam als
slechtste jongetje uit de klas naar voren, mede vanwege klachten van mede weggebruikers.
Ook de organisatie van de Euregio Fietsvierdaagse is hierover door deelnemers aangesproken.
Het bestuur roept eenieder op om de richtlijnen/spelregels omtrent veiligheid in acht te
nemen. Ook hier geldt: veiligheid begint bij jezelf en dit heb je grotendeels zelf in de hand!



Clubactiviteiten; Er is wederom veel georganiseerd (zie verslag secretaris). De voorzitter
staat nog even stil bij het meer dan geslaagde jubileumweekend dat op voortreffelijke wijze
is georganiseerd door de jubileum commissie.



Vaste ATB route/MTB route netwerk. De aanleg van een vaste MTB route, mede met het doel
om meerdere routes op elkaar te laten aansluiten, vordert gestaag. Grondeigenaren en
andere belanghebbenden (w.o. Dorpsraad Beuningen, Gemeenten, Stichtingen, etc) zijn
benaderd en verlenene medewerking. Door de regio Twente dienen nog diverse vergunningen
aangevraagd te worden. De realisatie staat gepland uiterlijk eind dit jaar! Dit betekent dat er
eind dit jaar hoogstwaarschijnlijk een beroep zal worden gedaan op vrijwilligers. Informatie
hieromtrent volgt.



Website. Onze website is actueel en tevens is er een smoelenboek toegevoegd. Op dit
smoelenboek staan al meer dan 60 foto’s van de leden uit groep 1,2,3 en 4.



Wielcontact en copy. Ook dit jaar is er 4 x een Wielcontact verschenen. Gebleken is dat het
Wielcontact veel wordt gelezen. Verzoek aan een ieder: lever copy aan zodat het blad ook
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“levend” wordt gehouden.


Opslagruimte. Onze opslagruimte, de zogenaamde “Gerwers-loods”, is door vrijwilligers
onder handen genomen en wel zodanig dat wij nu een eigen afgetimmerde ruimte hebben
waar niet iedereen (d.w.z. leden van andere verenigingen) bij kan. Onze goederen staan nu
overzichtelijk opgesteld en zijn veilig opgeborgen achter slot en grendel.



Vrijwilligers. Veel wordt en is binnen onze vereniging gerealiseerd met hulp van vrijwilligers.
Onze vereniging draait hierop. De voorzitter bedankt alle vrijwillgers voor hun inzet en
spreekt de hoop uit dat ook in de toekomst zich veel vrijwilligers blijven inzetten voor onze
vereniging.

8) Verkiezing bestuursleden.
Emiel Nijhuis treedt conform de richtlijnen af; Emiel is vanwege de zittingstermijn van 4 jaar, welke
hij heeft doorlopen, wel weer herkiesbaar. Emiel heeft ook aangegeven zich weer herkiesbaar te
stellen. Tegenkandidaten hebben zich niet gemeld.
De Algemene Ledenvergadering stemt unaniem in met de verlenging van de zittingstermijn van Emiel.

9) Programma maart 2014 - februari 2015
De volgende, veelal "standaard" activiteiten, staan weer op het programma:


Start wegseizoen: 9 maart 2014



Winteractiviteit: eind maart



Groepsfoto (nieuwe kleding): eind maart



Fietstocht Koningdag: 26 april



Noaberkracht toer: 25 mei (vervangt Pre Pain tocht en wordt georganiseerd i.s.m. WTCG en
WTCT. Ook Gemeenten Dinkelland en Tubbergen dragen bij). Routes van 120 en 60 kilometer
alsmede een familietocht over 35 kilometer. Diverse opstapplaatsen, Denekamp, Ootmarsum,
Tubbergen en Geesteren.



NK Wielrennen Ootmarsum: 28 en 29 juni



Euregio Fiets 4-daagse: 5 t/m 8 augustus



Jaarfeest: medio oktober



Groepstijdrit/afsluiting wegseizoen: 28 september



Rabo Köttelpeern Classic: 2 november



Kamphuis Rijwielen Classic: 28 december

Vele jaren zijn Roy Fox en Bertil Scholte Lubberink de kartrekkers geweest bij de organisatie van de
Rabo Köttelpeern Classic en de Kamphuis Rijwielen Classic. Vanaf 2014 willen zij de organisatie graag
overdragen. Een nieuwe crosscommissie is bereid gevonden als kartrekkers te gaan fungeren: Gerrit
Ensink, Niels Koehorst, Bert Wolkotte en Bas Bolhaar.


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: Dit evenement zal worden georganiseerd door de groep "OLAF";



Midzomerfeest; Vrijwilligers voor de organisatie van dit feest kunnen zich bij het bestuur
melden;



NK Wielrennen: Voor dit evenement worden vele vrijwilligers gevraagd, waaronder enkele
kartrekkers. Nadere info inzake dit evenement en oproep richting vrijwilligers volgt.
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Huis van de Wielersport/Erfgoedcollectie: Het Huis van de Wielersport is met vrijwilligers van
de RTC Twente bezig om de complete erfgoedcollectie goed in beeld te krijgen en te
archieveren. Dit is een heidens karwei waar veel tijd mee gemoeit is. Alle hulp is dan ook van
harte welkom, vrijwilligers kunnen zich melden bij Jan Goossink. Nadrukkelijk stelt het
bestuur dat RTC Twente, het `Huis van de Wielersport` een warm hart toedraagt doch
onafhankelijk wil blijven opereren.

Evenals afgelopen jaar vermeldt het bestuur nadrukkelijk dat onze vereniging zwaar leunt op
vrijwilligers. Mede dankzij de inzet van vele vrijwilligers hebben wij een bloeiende, gezonde en
gezellige vereniging. Een ieder wordt opgeroepen hieraan zijn medewerking te (blijven) verlenen!

10) Rondvraag en afsluiting


Geopperd wordt of het voor onze vereniging niet wenselijk is zich, mede vanwege het kweken
van goodwill, zich wat vaker te laten zien bij goede doelen akties en dorpsactiviteiten. Dit
zou op meerdere manieren kunnen (financieel, leveren van vrijwilligers, etc). Bestuur: als
RTC Twente zijn wij al zeer actief: organisatie fiets 4 daagse, organisatie fietstocht
koninginnedag, organisatie 2 MTB tochten, organisatie Noaberkrachttoer, "leveren"
vrijwilligers bij evenementen als NK Wielrennen etc. Daarnaast hebben wij destijds een
oproep gedaan richting leden om te fietsen met de duo fiets; helaas heeft hier, op een
enkele uitzondering na, niemand gehoor aan gegeven. Op financieel gebied hebben wij tot
op heden alles afgehouden voor wat betreft sponsoring: wij hebben geen basis waarop wij
keuzes zouden kunnen maken voor wat betreft sponsoring (beleid) en willen geen precedent
scheppen door de ene actie wel en de andere actie niet te sponsoren. Het bestuur zal de
vraag aangaande sponsoring echter nogmaals behandelen in de eerstvolgende
bestuursvergadering.



Vele verenigingen kennen een teruglopend ledenaantal. Onze vereniging vergrijst en mede
hierdoor ligt reducering van het ledentotaal ook op de loer. Gevraagd wordt hier actief op te
anticiperen, o.a. middels ledenwerving c.q. behoud van leden. Kernwoorden in deze: binding,
groei en jeugd. Het bestuur zal zich hierover beraden en daar waar mogelijk initiatieven
ontplooien om als club nog beter in de picture te komen.

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

Raymond Hofstee
Secretaris
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