VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING 17 FEBRUARI 2011
Aanwezig: 46 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: Piet IJben, Ben Stroot, Bert Grashof, Jan en Hans
Sombekke, René Snijders, Tonny Franke, René Brummelhuis, René en Sonja Beune, Henk Scholten, Henny Hut,
Rudi Nijmeijer, Harry Oortman, Clemens Harperink en Leo Engbers.
Pasjes en TEP’s die niet worden afgehaald, kunnen naderhand worden afgehaald bij Jos Wageman, de Karekiet 30
te Denekamp.
3. Verslag ALV 18 februari 2010
Het verslag wordt vastgesteld en goedgekeurd door de algemene ledenvergadering.
4. Verslag over 2010 van de secretaris
De secretaris doet verslag van alle activiteiten van het afgelopen jaar. De leden gaan akkoord met het verslag.
5. Verslag 2010 van de penningmeester
De penningmeester geeft een toelichting op de uitgaven, opbrengsten en balansrekening.
De kascontrolecommissie (bestaande uit Piet IJben en Marcel Vlek) geeft aan dat zij tevreden is
over de gevoerde boekhouding en geen onvolkomenheden heeft 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 Marcel Vlek) is voor volgend jaar Martin Timmerman.
De exploitatierekening 2010 en de balans per 31 december 2010 worden goedgekeurd door de leden.
De begroting voor 2011 wordt door de penningmeester toegelicht. De begroting 2011 wordt
door de ALV goedgekeurd en vastgesteld.
6. Vaststellen contributie 2011
De verhoging van de NTFU van € 0,20 per lid wordt niet doorberekend. Het voorstel is om de contributie niet te
verhogen. De leden gaan akkoord met het voorstel.
7. Evaluatie beleid 2010
- Wisseling van de voorzitter
Overgang is goed verlopen.
- Veiligheid groepen
Dit jaar zijn er gelukkig maar 2 ernstige valpartijen geweest. Dit is een vermindering t.o.v. vorig jaar.
Binnen groep 1 worden de veiligheidscoördinatoren uitgebreid met Niek Velthuis en Theo Snoeijink.
- Sponsorbeleid
De sponsorcontracten met de Rabobank, Kamphuis rijwielen en Pre Pain zijn rond. De contracten zijn
afgesloten voor de duur van 3 jaar.
- Kleding
De kledingvoorraad is aangevuld. Eind maart wordt de bestelling geleverd. De prijzen van de clubkleding zijn
bijgesteld met een gemiddelde stijging van 1 a 2 euro, m.u.v. de korte broek. De prijsstijging van de korte broek
hangt samen met de kwaliteitsverbetering van deze broek. Bestelling van dameskleding is ook mogelijk. Daarnaast
wordt het assortiment uitgebreid met ademende regenjacks. Deze jacks kunnen worden besteld bij Kamphuis
rijwielen.
Met klem wordt aangedrongen op het dragen van clubkleding.
Er wordt aandacht gevraagd voor de deelname aan de Euregiofietsvierdaagse in relatie tot veiligheid. Er zijn
klachten geweest over deelnemers die over de route racen en geen acht slaan op andere deelnemers.
- Winteractiviteit
Veel deelnemers zijn aangemeld voor de komende winteractiviteit. Twee personen staan op de reservelijst.
- Feestavond 2010
Vorig jaar is de feestavond met een fietsactiviteit georganiseerd. Aan de ALV wordt gevraagd of hiermee kan
worden ingestemd. De leden zijn hierover verdeeld, daarom wordt dit jaar de feestavond gehouden in oktober en

volgend jaar wordt het weer georganiseerd in combinatie met een fietsactiviteit. Ad Kamphuis is in eerste instantie
het aanspreekpunt voor de organisatie van de feestavond in oktober.
- Groepstijdrit in oktober
Wordt ervaren als leuke afsluiting van het wegseizoen. Het bestuur vraagt om een aantal vrijwilligers voor de
hulp van deze groepstijdrit.
- Website / Wielcontact
Digitaal wielcontact is nieuw leven ingeblazen. Met name Rudi Nijmeijer is hiervan de kartrekker.
Teun van Deth, Nico Rouwers en Wouter Hermelink gaan samen met twee bestuursleden de website
onderhouden en beheren. Met instemming van de ALV verdwijnt het forum van de website.
Aanspreekpunten voor de aanlevering van redactionele stukken per groep: Rudi Nijmeijer groep 1; Quido Degen
groep 2, Teun van Deth groep 3, Jos Wageman groep 4 en Nico Rouwers groep Ootmarsum
- Digitaal archief
Verloopt via Marcel Weustink. Hieraan wordt de laatste hand gelegd door DCW.
8. Verkiezing bestuursleden
Emiel spreekt namens RTC Twente een dankwoord uit richting Thea en Quido spreekt namens RTC Twente
een dankwoord uit richting Remco. Raymond Hofstee wordt voorgesteld als de nieuwe secretaris en Jan Oude
Nijeweme zal de functie vervullen van penningmeester. De ALV stemt in met de benoeming van Raymond
Hofstee en Jan Oude Nijeweme.

9. Programma maart 2011- februari 2012
- 6 maart start wegseizoen
Dit valt wel in het weekend van de carnaval, maar wie wil fietsen kan gaan fietsen.
- 25 maart WK Baanwielrennen Apeldoorn
Vertrek om 16.30 uur bij c.r. Concordia.
- 30 april Koninginnedag – fietstocht
- 15 mei Tour de Pre-pain
Dit is een betere datum dan afgelopen jaar, omdat deze datum niet in de vakantie valt.
- 25-26 juni NK op de weg
Informatiebulletins staan op de website. Wederom een mooi evenement voor Dinkelland. Vrijwilligers zijn ook
persoonlijk benaderd. Vrijwilligers kunnen zich melden bij Jos Wageman( jos.joke.wageman@gmail.com )
- 16-19 augustus Euregio fiets 4-daagse
- 2 oktober groepstijdrit afsluiting wegseizoen
- 23 oktober Rabo-Kottelpeern – Classic
- 30 december Kamphuis Rijwiel Classic
Hopelijk gaat de tocht dit jaar wel door.
10. overig
- Vaste ATB-routes
Vaste ATB-routes in Twente. Alle verenigingen in Twente zijn hiervoor benaderd. Het initiatief hiervoor is genomen
door de Regio Twente. Aanleg, beheer en onderhoud zijn aspecten die besproken moeten worden.
- Ronde van Denekamp
De organisatie van deze ronde gebeurt door de stichting ronde van Denekamp. Om een aantal reden heeft dit
bestuur besloten om te stoppen. Nieuw bestuur kan wellicht worden gevormd door de wielergroep Abee. Hiervoor
worden nog gesprekken gevoerd met het oude bestuur en het eventuele nieuwe bestuur. Er is nog geen nieuwe
datum voor de ronde gepland.
- Koffie laatste zondag van de maand
Er is een mogelijkheid om dit te organiseren bij de IJsclub. Tijdens de vergadering wordt gepeild of hieraan
behoefte bestaat.
Aandachtspunt: vast tijdstip afspreken. Na de peiling wordt geconcludeerd, dat er wordt geprobeerd om het in gang
te zetten.

10. Rondvraag
Er is een Duofiets bij St. Joseph en een Duofiets bij Gerardus Majella. Er zijn te weinig vrijwilligers om te fietsen met
de bewoners van deze verzorgingstehuizen. Er is een intekenlijst gemaakt, waarop leden zich kunnen intekenen.
Aandachtspunt: vaste roulatie en/of vaste dagen.
11. Afsluiting

De afsluiting vindt plaats om 21.40 uur.
Februari 2011, secretaris RTC Twente

