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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.
Vervolgens wordt 1 miunuut stilte in acht genomen vanwege het overlijden, op 88 jarige leeftijd, van
onze oud voorzitter en ons erelid Johan Busscher.
2) Mededelingen
•

Navolgende leden hebben zich afgemeld voor de vergadering: Bert Wolkotte, Marcel
Weustink, Martin Kolbrink, Anita ten Dam, Alice Enbers, Rene Borgerink, Niels Koehorst, Bas
Bolhaar, Nicole Grote Beverborg, Niels Koehorst, Rian Bolhaar, Chris Boersma, Louis
Kamphuis, Joke Dierks en Bep Beld

•

NTFU ledenpasjes worden naar ieders huisadres gestuurd.

•

TEP’s zijn niet meer besteld. 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 2014 d.d. 19 februari 2015
Het verslag wordt vastgesteld en goedgekeurd door de ALV.
Uitstaande actiepunten:
•

NTFU verzekering tijdens buitenlandse toerritten: omtrent de dekking van deze verzekering
bij buitenlandse toerritten bestaat enige onduidelijkheid. De NTFU heeft toegezegd met
nadere info te komen zodra deze er is. Uiteraard spelen wij dit als RTC Twente vervolgens
weer door naar de leden.

•

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 kon in de ALV over 2014 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. Bij deze kunnen wij nu melden
dat wij vanaf dit jaar de zogenaamde “begunstigers” kennen als zijnde leden van RTC
Twente. Deze “begunstigers” betalen een contributie van € 25,- per jaar, kunnen aan alle
activiteiten meedoen van RTC Twente, behoudens het fietsen; zij zijn namelijk niet via de
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NTFU verzekerd en ook niet bij de NTFU gemeld.
•

Door enkele leden werd geopperd om te onderzoeken of wij mogelijk meer met onze
middelen (= gelden) kunnen doen. Vanuit het bestuur is hieraan gewerkt en actie
ondernomen: wij hebben het geld "gestald" op andere spaarrekening bij de Rabobank die
meer opbrengt.

4) Verslag over 2015 door de Secretaris
De secretaris doet verslag van alle activiteiten van het afgelopen jaar. De belangrijkste
noemenswaardigheden:
-

19.02.2015: Algemene Ledenvergadering. 50 leden aanwezig;

-

21.02.2015: Winteractiviteit “Trui van de Renner”. Avondvullend programma door
Henk Theuns en John van Ierland. Aan de hand van vele koerstruien werden mooie
annekdotes verteld. 50 leden aanwezig

-

28.02.2015: Wiefferink Snert Cross. Organisatie in handen van enkele leden van
groep 4. Helaas maar 25 deelnemers. Mooie routes welke verreden zijn in 3 groepen.

-

01.03.2015: Start Wegseizoen. De animo was matig. Het slechte weer was debet.

-

27.04.2015: Koningsdag. De georganiseerde fietstocht tijdens deze dag is niet meer
weg te denken.

-

21.06.2015: De Noaberkrachttoer. Door RTC Twente (“groep Ootmarsum”) i.s.m. de
rijwielverenigingen uit Tubbergen en Geesteren georganiseerd. Ondanks slechte
weersomstandigheden en “vaderdag” toch nog een 400 deelnemers. Alle dorpen en
de stad gelegen in de Gemeenten van de organiserende verenigingen, werden middels
mooie routes, aangedaan.

-

04.07.2015: Bijwonen Start Tour de France. Ruim 100 leden van RTC Twente hebben
onder tropische omstandigheden de start van de Tour de France in Utrecht
bijgewoond. Afsluitend was er een BBQ georganiseerd.

-

3e week Bouwvak: De Euregio Fiets 4-daagse. Dit jaar was een lustrum-jaar: 40 jarig
bestaan. Alle deelname records werden weer gebroken; alleen de eerste dag al 1200
deelnemers. Dit jaar werd gekenmerkt door een vullend programma zowel tijdens als
na de diverse tochten. Een evenement om als regio trots op te zijn!

-

27.09.2015: Groepstijdrit. Dit jaar werd er door 18 groepen deelgenomen. Wederom
goed weer; windstil! De organisatie, in handen van “groep Beuningen”, was wederom
voortreffelijk.

-

21.10.2015: Jaarfeest georganiseerd door leden van Groep 3. Locatie: de Holtweijde.
Marcel en Marlies Vlek hebben zich als waardig gastheer en-vrouw gepresenteerd.
Zeer goed van eten en drinken. Bonanza zorgde voor de muziekale omlijsting. Circa
100 leden en/of partners van de leden waren aanwezig.

-

30.08.2015: traditionele koffie & gebak met de groepen. Vanuit alle groepen hebben
de leden deelgenomen aan het jaarlijkse koffie en gebak ritueel;

-

01.11.2015: De Rabo Kottelpeern Classic is dit jaar verreden door ca 725
deelnemers. De start en finish was ook dit jaar voor bij de IJskuip. De tocht ging
richting Duitsland (Nordhorn, Uelsen, etc.). Een unieke tocht door een gebied dat
geen enkele andere vereniging middels een georganiseerde toertocht aandoet. Het
weer was wederom zo goed, dat het ijs van de IJskuip gretig aftrek vond.

-

27.12.2015: Fietz Rijwielen Classic. Dit jaar verreden door 470 deelnemers. Opvallend
was het feit dat van dit aantal 250 niet NTFU leden waren. De "beproefde" route ging
richting Hakenberg, Tankenberg etc.
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-

07.01.2016: Nieuwjaarsreceptie bij "de Schout" met tevens presentaties over het
thema Veiligheid en Ride for the Roses. De gepresenteerde herziene richtlijnen
inzake Veiligheid staan op onze site.

-

De teller van het ledentotaal staat op 300, dit is een groei van 6 personen t.o.v.
vorig jaar. Ons 300e lid, Sabine Degen, is gepast "in het zonnetje" gezet tijdens de
zogenaamde sponsoravond.

5) Verslag van de Penningmeester
De penningmeester geeft een heldere toelichting op de diverse cijfers aangaande onze vereniging,
w.o. balans per 31 december 2015, de exploitatie over 2015 en de begroting voor 2016.
De kascontrolecommissie, bestaande uit Jos Visschedijk (2e jaar en aftredend) en Richard Hagel (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 komend jaar zal de kascontrolecommissie bestaan uit Richard Hagel en Martijn Borgerink.
Algehele conclusie (wederom): wij hebben een financieel gezonde vereniging, waar ook voor 2016
weer begroot wordt op een sluitende begroting mede dankzij de sponsoren: Fietz, Rabobank, Morein
en Welkoop.
6) Vaststelling contributie 2016
Het bestuur stelt voor, mede gezien de financiële situatie, de contributie voor 2016 ongewijzigd te
laten: € 50,- per jaar.
Gezinsleden betalen € 47,- en "Begunstigers" € 25,- (Voor "Begunstigers" zie ook punt 3 van deze
notulen).
In de vergadering wordt akkoord gegaan met dit voorstel.
7) Evaluatie beleid 2015
•

Sponsoren. Vanuit RTC Twente zijn wij de sponsoren veel dank verschuldigd en wij hopen
van harte dat zij als sponsoren aanblijven. Zo mogelijk trachten wij zaken terug te doen voor
onze sponsoren, zoals het organisaren van een sponsoravond, koppelen van de sponsornaam
aan een evenement, etc. Onze sponsoren bij deze nogmaals genoemd:
o

Fietz

o

Morein Plastics

o

Welkoop Denekamp

o

Rabobank Twente Oost

•

Kleding. De kleding oogt fris, modern en houdt zich ook na veelvuldig gebruik goed.

•

Veiligheid. In 2015 hebben zich gelukkig geen grote valpartijen voorgedaan. Onze
Veiligheidsrichtlijnen, onder aandacht gebracht tijdens de nieuwjaarsreceptie op 7 januari
2016, zijn met behulp van de Veiligheidscoördinatoren herzien/aangescherpt. Deze
richtlijnen staan op onze site. Ook de namen van de veiligheidscoördinatoren voor de
verschillende groepen, staan vermeld op onze site!
Het bestuur roept eenieder op om de richtlijnen/spelregels omtrent veiligheid in acht te
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nemen. Veiligheidscoordinatoren hebben van bestuur de opdracht gekregen om hierop
toe te zien en leden die zich niet aan de spelregels houden hierop aan te spreken!
•

Clubactiviteiten; Er is wederom veel georganiseerd (zie ook verslag secretaris). Dit mede door
de inzet van vele vrijwilligers. De inzet van de vele vrijwilligers maken onze club zoals die is;
hier zijn we trots op!

•

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 MTB route rondom Denekamp. Wel verleend RTC Twente nog
ondersteuning aan de verbindingsroute tussen de MTB route van Losser en Tubbergen. Op dit
moment ligt de actie hiervoor bij de Regio Twente die nog overeenstemming dient te
bereiken met de grondeigenaren.

•

Website. Onze website is geheel vernieuwd. Na jarenlang als zogenaamde "Web-Master" te
hebben gefunktioneerd, heeft Rudi Nijmeijer nu aangegeven, met de herziening van onze
site, terug te willen treden. Namens RTC Twente bedankt de voorzitter Rudi voor zijn
jarenlange accurate inzet. De functie van "Web-Master" wordt overgenomen door Niek
Velthuis.

•

Wielcontact en copy. in 2015 is er nog 4 x een Wielcontact verschenen. Vanaf 2016 stoppen
we met het Wielcontact. besloten is om nieuws nu te delen op het moment dat het nieuws er
is en dus niet meer te wachten op "een Wielcontact-moment". Vanuit het bestuur zullen wij
de leden uiteraard ook structureel blijven informeren aangaande relevante club/bestuursinfo.

•

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. De leden van de Cross Commissie zijn afgelopen periode benoemd als "vrijwilligers
van het jaar"

8) Verkiezing bestuursleden.
Niek Velthuis treedt conform de richtlijnen af; Niek is vanwege de zittingstermijn van 4 jaar, welke
hij heeft doorlopen, wel weer herkiesbaar. Niek 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 Niek.
9) Programma maart 2016 - februari 2017
De volgende, veelal "standaard" activiteiten, staan weer op het programma:


6 maart: Start wegseizoen



6 april: vertrek om 18.30 uur bij Concordia



24 april: Rabo Noaberkrachttoer



27 april: Koningdag; Familietocht van RTC Twente



4 mei: vertrek 19.00 uur bij Concordia



16 t/m 19 augustus: 41e Euregio Fiets 4-daagse



28 augustus: Koffie drinken met de groepen



25 september: Groepstijdrit/afsluiting wegseizoen



30 oktober: Welkoop Köttelpeern Classic



27 december: Fietz Classic

.
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•

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 leden van groep 4. De
veiligheidscoördinatoren van groep 4 worden in de ALV in eerste instantie aangewezen als
verantwoordelijken; zij dienen zorg te dragen dat er vrijwilligers zijn uit groep 4 die het
feest organiseren.

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 om de vertrektijd op de zondagen te vervroegen. Een meerderheid van de
aanwezigen geeft er echter de voorkeur aan om de vertrektijd van 09.30 uur te handhaven.
Derhalve wordt het voorstel tot vervroeging van de vertrektijd, verworpen.

•

Hans Stokkelaar geeft aan dat er nog veel vrijwilligers nodig zijn voor de organisatie van de
Ride for the Roses Twente 4 september 2016. Belangstellenden kunnen zich bij hem melden.
Nadere info omtrent dit evenement zal worden verspreid via onze website.

•

Het evenement "bijwonen start Giro 2016", georganiseerd door RTC twente, is afgelast.. Dit
wegens te geringe belangstelling i.c.m. de organisatie die een dergelijke clubactiviteit vergt.
Redenen geringe belangstelling (na inventarisatie) o.a. : dag na hemelvaart, al vakantie
gepland, slapen in tent biedt te weinig privacy, etc. Diegenen die zich voor het evenement
hadden aangemeld krijgen de lijst met aanmeldingen toegestuurd. Tevens zal informatie
worden bijgesloten over tent verhuur, de camping Oegenbos in Teuge en de route, Denekamp
- Apeldoorn vice versa. Het organiseren van een dergelijk evenment in groepsverband is wat
betreft het bestuur nog steeds mogelijk en zal ondersteund worden met de normale bijdrage
voor groepsuitstapjes.

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

Raymond Hofstee
Secretaris
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