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Aanwezig: 50 leden (inclusief bestuur)
Locatie; De Schout te Denekamp
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.
Vervolgens wordt 1 minuut stilte in acht genomen vanwege het op 58 jarige leeftijd overlijden van
Theo Brunink.
2) Mededelingen
Navolgende leden hebben zich afgemeld voor de vergadering: Rob Velthuis, Roy Fox, Quido Degen,
Marcel Kluijtmans, Patrick Heinink, Remco Wevers, Bert Wolkotte, Bertil Scholte Lubberink, Frank
Brunninkhuis, Marc wisseborn, Marcel Vlek, Stefan Kamphuis, Rudi Nijmeijer, Gerard Grashof en Wim
Krabbe.
NTFU ledenpasjes die direct na de vergadering niet worden afgehaald, zullen naar het huisadres van
de leden worden gestuurd.
De TEP's 2015 worden beperkt besteld en kunnen, zolang de voorraad strekt, worden afgehaald bij
het secretariaat: Churchillstraat 47 te Denekamp.
Vanaf 2016 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!
Onze vereniging heeft een tweetal fietsnavigatiesystemen in bezit. Voor aan onze vereniging
gelieerde evenementen, kunnen deze systemen worden geleend door leden. Uitleen werd voorheen
geregeld via/door Jos Wageman. Vanwege het feit dat Jos gaat verhuizen naar de Lutte, geschiedt
uitleen vanaf heden via het secretariaat: Raymond Hofstee, Churchillstraat 47 te Denekamp.
Indien paden tijdens ATB tochten eenmalig opengesteld zijn, dan wordt dringend verzocht deze
paden alleen bij het eenmalig geopend zijn te gebruiken. Dus niet naderhand (nogmaals) gebruiken!
Inzake de verzekering van de NTFU bij buitenlandse toerritten bestaat enige onduidelijkheid.
Hierover volgt binnenkort informatie naar alle leden toe.
RTC Twente

De "Stichting Ronde van Denekamp" heeft RTC Twente het bij hen nog in kas zittende geld, onder
voorwaarden, geschonken. Indien het geschonken geld binnen 5 jaar niet aangewend wordt (conform
de bepalingen opgesteld door/in overleg met de Stichting Ronde van Denekamp), dan kan RTC
Twente dit bedrag "vrij" op haar conto bijschrijven.
3) Verslag ALV d.d. 20 februari 2014
Het verslag wordt vastgesteld en goedgekeurd door de ALV.
Uitstaande actiepunten:


Ledenwerving: als vereniging hebben wij vaker de publiciteit gezocht, hetgeen mede geleid
heeft tot toename van het aantal leden;



Goede doelen / Sponsoring; in de voorgaande vergadering werd geopperd om ons nog meer te
laten zien bij en /of te bemoeien met goede doelen / akties en eventueel te ondersteunen
middels sponsoring. Het bestuur blijft, na dit punt gedegen besproken te hebben, bij haar
destijds ingenomen standpunt (wij doen al zeer veel: fietstocht Koningdag, organisatie 2 x
MTB tocht, inbreng vaste MTB tocht, “leveren” vrijwilligers bij NK wielrennen, Fiets 4 Daagse,
etc.; zie ook notulen ALV 2013 d.d. 20.02.2014, punt 10).



In de ALV over 2013 heeft het bestuur geopperd het “donateurschap” in te voeren (zie punt 6
van de notulen van de ALV over 2013). Helaas kan in deze ALV vergadering ook nog niet
definitief gemeld worden of deze vorm van “lidmaatschap” geaccepteerd wordt door de NTFU
en/of past in onze richtlijnen en/of regels in relatie tot de NTFU. Zodra meer bekend is,
zullen wij naar buiten treden met de relevente informatie. De Statuten van RTC Twente
voorzien overigens wel in een donateurschap alleen wordt "donateur" daar "begunstiger"
genoemd.

4) Verslag over 2013 door de Secretaris
De secretaris doet verslag van alle activiteiten van het afgelopen jaar. De belangrijkste
noemenswaardigheden:
-

De Algemene Ledenvergadering 2014 is bezocht door 55 leden;

-

De Wiefferink Snert Cross, georganiseerd door enkele leden van groep IV, op 8 maart
kende ca. 40 deelnemers. Dit onder uitstekende weersomstandigheden: 18 graden!

-

Op 9 maart startte het wegseizoen. De animo was overweldigend, dit mede door het
weer: 20 graden;

-

De winteractiviteit voor dit jaar (22 maart) was een avond bowlen in combinatie met
een goed buffet. Circa 40 leden hebben aan dit evenement in Nordhorn deelgenomen

-

De Fietstocht met Koningsdag (26 april) kende circa 300 deelnemers. Ook voor 2015
zal deze weer worden georganiseerd;

-

De Noaberkrachttoer (voorheen Pre Pain), vanuit RTC Twente door de “groep
Ootmarsum” i.s.m. de rijwielverenigingen uit Tubbergen en Geesteren georganiseerd,
kende een deelnemerstotaal van circa 500. Alle dorpen en de stad gelegen in de
Gemeenten van de organiserende verenigingen, werden middels mooie routes,
aangedaan.

-

Op 1 juni is er, in aanwezigheid van alle sponsoren, bij Wonderrijck een prachtige
clubfoto gemaakt. Dit vanwege het nieuwe clubtenue.

-

De Euregio Fiets 4-daagse heeft zichzelf ook dit jaar weer overtroffen. Meer dan 2300
fietsers uit alle windstreken van het land hebben deelgenomen. Mede door de goede
organisatie en vele vrijwilligers is alles vlekkeloos verlopen. 2015 is het jaar van het
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40-jarige jubileum; dus dat belooft nog wat ……
-

Aan de Groepstijdrit is door 14 groepen deelgenomen. De organisatie van dit
evenement lijkt patent te hebben op mooi weer; ook dit jaar was dit voortreffelijk.

-

Het jaarfeest is georganiseerd op 11 oktober 2014. De groep OLAF nam de organisatie
voor haar rekening: het begon met een mooie historische film van een fietstocht van
enkele RTC leden naar Oostenrijk. Nadien was er een buffet en ruimte om gezellig na
te praten.

-

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

-

De Rabo Kottelpeern Classic is dit jaar verreden door ca 780 deelnemers. De start en
finish was dit jaar voor het eerst bij de IJskuip. De vernieuwde tocht ging richting
Duitsland (Nordhorn, Uelsen, etc.).

-

De Kamphuis Rijwielen Classic is dit jaar verreden door 350 deelnemers. Komend jaar
zal de naam van deze tocht worden gewijzigd

-

De teller van het ledentotaal staat op 294, dit is een groei van 14 personen t.o.v.
vorig jaar. Vooral de toename van het aantal vrouwelijke leden valt op!

5) Verslag van de Penningmeester
De penningmeester geeft een heldere toelichting op de diverse cijfers aangaande onze vereniging,
w.o. balans per 31 december 2014, de exploitatie over 2014 en de begroting voor 2015.
De kascontrolecommissie, bestaande uit Ruud Wolkotte (2e jaar en aftredend) en Jos Visschedijk (1e
jaar), 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 2015 zal de kascontrolecommissie bestaan uit Ruud Wolkotte en Richard Hagel.
Algehele conclusie: wij hebben een financieel gezonde vereniging, waar ook voor 2015 weer begroot
wordt op een sluitende begroting mede dankzij de sponsoren: Fietz, Rabobank, Morein en Welkoop.
De afsluitende woorden van de penningmeester zijn veelzeggend: “het is geen ramp om van deze
vereniging penningmeester te zijn”.
Door enkele leden wordt geopperd om te onderzoeken of wij mogelijk meer met onze middelen (=
gelden) kunnen doen dan alleen “rente vangen”. Vanuit het bestuur wordt toegezegd dit te
onderzoeken met inachtneming van de geldende richtlijnen.
6) Vaststelling contributie 2015
Het bestuur stelt voor, mede gezien de financiële situatie, de contributie voor 2015 ongewijzigd te
laten: € 50,- per jaar.
Dit ondanks het feit dat de NTFU een verhoging van > 3% doorvoert.
In de vergadering wordt akkoord gegaan met dit voorstel.

7) Evaluatie beleid 2012


Sponsoren. Met navolgende sponsoren is voor de jaren 2014, 2015 en 2016 een overeenkomst
gesloten:
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o

Fietz (voorheen Kamphuis)

o

Morein

o

Welkoop

o

Rabobank

Kleding. De sponsorwijziging heeft mede geleid tot de ontwikkeling en introductie van een
compleet nieuw clubtenue. Aangezien FIETZ (voorheen Kamphuis) een naamswijziging heeft
ondergaan (van Kamphuis naar Fietz) op het moment dat alle kleding al was
besteld/uitgeleverd, zal alleen de nieuw te bestellen kleding de naam Fietz dragen. Vanwege
de hoge kosten voor het vervangen van alle broeken met het Kamphuis logo heeft het bestuur
i.o.m. Michel Kruiper van deze mogelijkheid afgezien.



Veiligheid. In 2014 hebben zich helaas weer valpartijen voorgedaan. Het seizoen was nog
maar nauwelijks begonnen of binnen Groep IV was het bij herhaling raak. Ook de groepen 1
en 2 hebben zich gaande het seizoen weer doen gelden: er waren o.a. klachten omtrent het
weggebruik. Daarnaast hebben zich binnen deze groepen ook enkele valpartijen, met
ziekenhuisopname/-behandeling tot gevolg, voorgedaan.
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!
Volledigheidshalve onderstaand de namen van de veiligheidscoördinatoren van de
verschillende groepen:
Groep 1: Bart Oude Bruinink en Niek Velthuis
Groep 2: Stefan Kamphuis en Emiel Nijhuis
Groep 3: Martin Timmerman en Jos Visschedijk
Groep 4: Jos Veltman, Jan Aarninkhof en Jan Kamhuis
Groep 65+: Teun van Deth en Jan Pauptit
Groep "Ootmarsum": Ben Hesselink en Gerrit Eppink
Het bestuur overweegt om met bovengenoemde veiligheidscoördinatoren afspraken te maken
over specifieke veiligheid aspecten binnen elke groep afzonderlijk.



Clubactiviteiten; Er is wederom veel georganiseerd (zie ook verslag secretaris). Dit mede door
de inzet van vele vrijwilligers. Met name de inzet van de vele vrijwilligers bij het NK
wielrennen is het vermelden waard!



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, heeft ondanks forse inspanning van onze
vereniging niet geleid tot een positief resultaat. Enkele belanghebbenden (w.o. Dorpsraad
Beuningen en de Lidwina van Heek Stichting) hebben onvoldoende medewerking verleend en
de aanleg van een aantrekkelijke route door de Riest en over het Singraven tegen gehouden.
Hierdoor was de route in de ogen van het bestuur niet langer representatief en is afgezien
van verdere medewerking. Onlangs is ons door de Regio Twente gevraagd medewerking te
verlenen aan een verbindingsroute tussen twee bestaande vaste MTB routes (van Tubbergen
en Losser). Vanuit RTC Twente hebben wij, ondanks negatieve ervaringen m.b.t. de vaste
ATB route rondom Denekamp, wederom onze medewerking toegezegd.



Website. Onze website is hernieuwd opgezet en altijd actueel. De laatste info kan vanaf
deze site worden verkregen. Speciaal woord van dank gaat hierbij uit naar Rudi Nijmeijer die
onze website beheerd.



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.


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.



Kernwoorden beleid. Het beleid kenmerkt zich door de volgende kernwoorden: gezonde
vereniging, breed gedragen, groei, maatschappelijk verantwoord, begeleiding nieuwe leden,
meerwaarde.

8) Verkiezing bestuursleden.
Jan oude Nijeweme (Penningmeester) en Raymond Hofstee (Secretaris) treden conform de richtlijnen
af; Jan en Raymond zijn vanwege de zittingstermijn van 4 jaar, welke zij hebben doorlopen, wel
weer herkiesbaar. Jan en Raymond hebben 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 Jan en
Raymond. De voorzitter geeft aan erg blij te zijn dat penningmeester en secretaris herkozen zijn. De
samenwerking binnen het bestuur verloopt erg goed en dan is het mooi dat samenstelling van het
bestuur ongewijzigd blijft.
9) Programma maart 2015 - februari 2016
De volgende, veelal "standaard" activiteiten, staan weer op het programma:


28 februari: Wiefferink Snert Cross (activiteit van Garage Wiefferink m.m.v. Groep IV)



1 maart 2015: Start wegseizoen



27 april 2015: Koningsdag; Fietstocht



21 juni 2015: Noaberkracht tour



4 juli 2015: Bijwonen proloog Tour de France



4 t/m 7 augustus: Euregio Fiets 4-daagse. 40 jarig jubileum van dit evenement !



laatste zondag augustus: koffie drinken met de groepen



27 september: clubtijdrit



Oktober: Jaarfeest. Definitieve datum volgt zsm



1 november: Rabo Köttelpeern Classic



27 december Fietz MTB Classic



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

10) Rondvraag en afsluiting


Vanuit het bestuur wordt gemeld dat wij, mede vanwege een bijdrage door de stichting NK
Wielrennen gemeente Dinkelland, de proloog van de Tour de France in Utrecht zullen
bijwonen (4 juli 2015).



Gevraagd wordt of wij als RTC Twente eigen clubkleuren hebben. De vraag komt voort uit het
feit dat wij, met de komst van nieuwe sponsoren, radicaal zijn overgestapt van "Oranje naar
Groen". Antwoord bestuur: door de jaren heen heeft ons tenue een aantal wijzigingen in
ontwerp en kleur ondergaan. Dit vanwege sponsor- en / of modebeeld wisseling. Kortom:
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sponsoren en het tijdsbeeld zijn zeer bepalend voor onze kleding/kleuren. Echte "eigen"
clubkleuren hebben wij niet. Dit geldt overigens eveneens voor een groot aantal andere
wielerverenigingen.


Jan Kamphuis meldt dat Lattropperstraat mede vanwege hoogte verschillen tussen asfalt en
bermstroken gevaar oplevert voor de (toer)fietsers.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.
Raymond Hofstee, Secretaris
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