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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 en het verslag van de ALV d.d. 17.02.2011.
Er wordt 1 minuut stilte in acht genomen vanwege het overlijden van een tweetal (oud) leden, te
weten Jan Krabbe (05.02.2012) en Henry Grunder (11.02.2012).
2) Mededelingen
Navolgende leden hebben zich afgemeld voor de vergadering: Piet IJben, Marcel Vlek, Roeland
Hinderdael, Rene Snijders, Edwin Hampsink, Bep Beld, Rene en Sonja Beune, Remco Wevers, Henk
Scholten, Rudi Nijmeijer en Alfons de Ruiter.
Pasjes en TEPS die direct na de vergadering niet worden afgehaald, kunnen naderhand worden
afgehaald bij Raymond Hofstee, Churchillstraat 47, 7591 CW Denekamp.
3) Verslag over 2010; ALV 17 februari 2011
Het verslag wordt vastgesteld en goedgekeurd door de ALV.
4) Verslag over 2011 door de Secretaris
De secretaris doet verslag van alle activiteiten van het afgelopen jaar. De belangrijkste
noemenswaardigheden:
-

De winteractiviteit, bezoek WK Baanwielrennen, was zeer geslaagd. 53 leden namen
deel;

-

Aan de Fietstocht met Koninginnedag namen ca. 180 personen deel. Ook voor 2012
zal deze weer worden georganiseerd;

-

De Tour de Pre Pain is door 215 personen gereden en staat ook voor 2012 weer op de
agenda

-

Vanuit RTC is door velen ondersteuning geboden bij de organisatie van het NK
Wielrennen te Ootmarsum
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-

Mede door de unieke formule is er door velen (weer) deelgenomen aan de Euregio
Fiets 4-daagse

-

Maar liefst 14 ploegen hebben deelgenomen aan de Groepstijdrit van 2 oktober

-

Het jaarfeest op 8 oktober is door 110 leden bezocht en was zeer geslaagd.

-

De Rabo Kottelpeern Classic trok circa 820 deelnemers, waarvan 65 leden van RTC

-

De Kamphuis Rijwielen Classic, deels nieuw opgezet, is dit jaar doorgegaan en
verreden door 217 deelnemers, waarvan 40 RTC leden.

-

De teller van het ledentotaal staat op 268, dit is een lichte groei t.o.v. vorig jaar.

5) Verslag van de Penningmeester
De penningmeester geeft een heldere toelichting op de balans per 31 december 2011, de exploitatie
over 2011 en de begroting voor 2012.
De kascontrolecommissie, bestaande uit Marcel Vlek (2e jaar en aftredend) en Martin Timmerman (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 volgend jaar zal de kascontrolecommissie bestaan uit Martin Timmerman en Herman Borgerink.
Algehele conclusie: wij hebben een financieel gezonde vereniging, waar ook voor 2012 weer begroot
wordt op een positief resultaat!
6) Vaststelling contributie 2012
Een groot deel van onze contributie wordt bepaald door afdrachten aan de NTFU. Ondanks dat de
NTFU een contributieverhoging heeft doorgevoerd, verhogen wij als RTC Twente de contributie voor
onze leden niet.
In de vergadering wordt accoord gegaan met een vereenvoudiging van de contributie:
a) Alle leden, met uitzondering van de leden genoemd onder 6.b en 6.c betalen een gelijk bedrag
aan contributie. Voor 2012 Euro 49,-;
b) Ereleden betalen vanaf 2012 geen contributie;
c) Gezinsleden hebben Euro 3,- korting op de reguliere contributie;
7) Evaluatie beleid 2011


Veiligheid. Afgelopen jaar hebben zich geen (ernstige) valpartijen voorgedaan. Dit mede
dankzij de inzet en het goede werk van de veiligheidscoördinatoren. Ons veiligheidsprotocol
staat op onze site.



Kleding en sponsorbeleid. Afgelopen jaar zijn de contracten met onze sponsoren (Kamphuis
Rijwielen, Rabobank en Smithuis/Pre Pain) weer verlengd. Nadrukkelijk wordt erop gewezen
clubkleding te blijven dragen. Mogelijk zullen enige incourante kledingstukken tegen
gereduceerd tarief worden verkocht. Indien dit ten uitvoer zal worden gebracht, zal dit via
onze site worden gecommuniceerd.



Clubactiviteiten; Er is wederom veel georganiseerd:



Winteractiviteit (WK Baanwielrennen)



Koninginnedag / Fietssterrit



Tour de Pre Pain
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Groepstijdrit



Jaarfeest



Kamphuis Classic



Köttelpeern Classic



Winteractiviteit (Klootscheet'n met Erwin Nijboer)



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. 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 die aansluit bij de vaste
routes van Tubbergen en Oldenzaal.

Door de regio Twente is eenmalig een budget van ruim

€ 450.000,-- ter beschikking gesteld voor de aanleg van ATB routes. Voor de RTC is het
derhalve nu of nooit. Ook voor het onderhoud wordt budget gereserveerd; het onderhoud zal
echter grotendeels door de verenigingen uitgevoerd dienen te worden om de kosten te
beperken. Regio Twente ondersteunt met materiaal en materieel. De angst dat met de aanleg
van vaste ATB routes de bestaande tochten worden verboden is ongegrond. Organisaties als
Natuurmonumenten, Landschap Overijssel en Staatsbosbeheer willen medewerking blijven
verlenen aan deze tochten, ook na aanleg van de vaste ATB routes.


NK Wielrennen. Onze vereniging heeft middels vele vrijwilligers bijgedragen aan het
welslagen van het NK wielrennen te Ootmarsum.



Website en digitaal archief. Onze website is verbeterd en het digitaal archief is nagenoeg
gereed. Deze zal nog worden voorzien van een zogenaamde "zoekfunktie", waarna deze zal
worden geplaatst



Wielcontact en copy. De aangeleverde copy vanuit de leden en groepen valt helaas tegen.
Eenieder wordt opgeroepen wanneer mogelijk copy aan te leveren. Dat het "Wielcontact" bij
de leden "leeft", is een feit gezien het aantal "hits".



Vrijwilligers duofiets. Voor 2011 hebben zich slechts 3 vrijwilligers gemeld voor de
zogenaamde duofiets. De inschrijving staat nog open, wellicht dat zich voor 2012 meer
vrijwilligers aanmelden. Informatie en aanmelden bij het bestuur.



Koffiedrinken laatste zondag van de maand. Deze activiteit, met als doel het aanhalen van de
contacten, heeft te weinig respons opgeleverd. Het bestuur heeft derhalve gemeend deze
activiteit voor het komend jaar van de agenda te halen.

8) Verkiezing bestuursleden.
Jos Wageman treedt conform de richtlijnen af; Jos is vanwege de maximale statutaire zittingstermijn
van 8 jaar, welke hij heeft doorlopen, niet meer verkiesbaar.
Emiel spreekt namens RTC een dankwoord uit richting Jos en prijst zijn inzet gedurende alle jaren.
Uiteraard wordt in deze ook Joke, de eega van Jos (wie kent hun mailadres niet:
jos.joke.wageman@gmail.com), niet vergeten!
Tevens vraagt hij Jos "gepast" om zich ook de komende jaren als vrijwilliger in te zetten voor onze
vereniging.
Niek Velthuis wordt door Emiel Nijhuis voorgedragen als nieuw bestuurslid. Niek stelt zichzelf
vervolgens voor aan leden. Niek werkt bij Cannondale, fietst in groep 1, is veiligheidscoördinator en
organiseert het jaarlijkse uitstapje met groep 1.
De Algemene Ledenvergadering stemt inaniem in met de benoeming van Niek.
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9) Programma maart 2012 - februari 2013
De volgende "standaard" activiteiten staan weer op het programma:


Koninginnedag: 30 april



Tour de Pre Pain: 13 mei



Euregio Fiets 4-daagse: 14 t/m 17 augustus



Midzomertocht met BBQ: 29 juni



Jaarfeest: medio Oktober



Rabo Köttelpeern Classic: 21 oktober



Groepstijdrit/afsluiting wegseizoen: 30 september



Kamphuis Rijwielen Classic: 30 december



Winteractiviteit: medio februari 2013

Navolgende activiteiten / noemenswaardigheden worden eveneens onder aandacht gebracht:


Ledenwerving

Het bestuur van RTC Twente heeft de wens ons ledenbestand te laten stijgen. Mede gezien de
vergrijzing en het beperkte aantal vrouwelijke leden binnen onze vereniging richten wij ons met
name op jongere leden en vrouwen. Om ons doel te bereiken zullen wij in april starten met
Fitesclinics.


Sponsoring goede doelen

Wij krijgen veelvuldig verzoeken binnen tot sponsoring van goede doelen. Omwille van de
zogenaamde precedentwerking hebben wij als bestuur besloten er als RTC niet op in te gaan, ook bij
verzoeken van eigen RTC Leden.


Aanleg vaste ATB route en onderhoud hiervan

De ALV stemt in met onze ondersteuning van en inbreng bij de vaste ATB route (zie ook punt 7 van
deze notulen). Inbreng betekent o.a. onderhoud van deze route.
Vrijwilligers die zich hiervoor tijdens de ALV hebben gemeld zijn o.a.: Teun van Deth, Herman
Leferink, Roy Fox, Jos Visschedijk, Frans Keizer, Ruud Wolkotte, Hermi Engelbertink, Gerrit Eppink,
Jeroen Steinmeijer, Henk Heerink en Nico Rouwers.
Mogelijk dat in voogaande opsomming enkelen niet zijn genoemd die zich wel hebben gemeld.
Hiervoor bij voorbaat onze excuses; het ging allemaal zeer snel. Eenieder die zich in de ALV wel heeft
gemeld, maar niet is genoemd: meldt u svp nogmaals aan bij een van de bestuursleden.
Uiteraard geldt voor alle leden: vrijwilligers in deze zijn van harte welkom!


Nieuwe/aangepaste route Kamphuis Rijwielen Classic

De route van de Kamphuis Rijwielen Classic is aangepast en/of vernieuwd. Ook voor komend jaar
zullen er aanpassingen en/of vernieuwingen voor deze tocht doorgevoerd worden door onze zeer
actieve cross commissie. Het streven is om naast een route van ca. 50 km een route van ca. 35 km uit
te zetten.


Vacatures / clubactiviteiten

Voor navolgende clubactiviteiten hebben wij nog vacatures en/of zijn de vacatures ingevuld:


Groepstijdrit: de tijdrit zal vanaf 2012 worden georganiseerd worden door de groep
"Beuningen";



Pre Pain tocht: de organisatie van de Pre Pain tocht wordt vanaf dit jaar door Jos Wageman
overgedragen aan de groep "Ootmarsum" o.l.v. Henk Heerink;
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Ronde van Denekamp (of alternatief); dit evenement is helaas doodgebloed.Gegadigden die
dit evenement willen adopteren cq organiseren, kunnen zich melden bij het bestuur;



Inrichten digitaal archief: Martin Timmerman en Herman Leverink hebben zich bereid
verklaart dit op te pakken;



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 bestuur is voornemens een smoelenboek op onze site te plaatsen. Wij willen hiermee de
naamsbekendheid van en de communicatie tussen de leden onderling vergroten.
Eenieder wordt in deze, uiteraard op vrijwillige basis, om medewerking gevraagd. Nadere informatie
hieromtrent volgt.
10) Rondvraag en afsluiting


Kan het jaarlijkse koffiedrinken met de groep later gepland worden i.v.m. vakanties? Is
akkoord; Koffie drinken met de groep wordt verplaatst naar 1e zondag na de schoolvakantie.



Kan er door RTC Twente een sportkeuring worden georganiseerd ? Het bestuur van RTC
Twente heeft begrip voor deze vraag maar huldigt het standpunt dat eenieder
verantwoordelijk is voor zijn eigen gezondheid en dus ook voor zijn eigen keuring.



Is er speciale RTC fietskleding voor dames te koop? Is te bestellen/kopen via Kamphuis
Rijwielen. Let op de levertijd: > 6 weken.

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