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Verslag Algemene Ledenvergadering (ALV) over 2016 d.d. 16.02.2017
Aanwezig: 61 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 overlijden van onze leden: Piet de
Jonge en Willem Marcelis.
2) Mededelingen
•

Navolgende leden hebben zich afgemeld voor de vergadering: Rene Beune, Rene
Brummelhuis, Harrie Oortman, Marcel Kluijtmans, Bep Beld, Frank Brunninkhuis en Maarten
Kistemaker.

•

De thans in bezit zijnde NTFU ledenpasjes zijn ook voor komende jaren geldig; alleen nieuwe
leden ontvangen nog nieuwe pasjes. Verdere richtlijnen met betrekking de NTFU pasjes staan
op de site van de NTFU.

•

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! Ook is de TEP onderdeel geworden van het
Fietssport Magazine van de NTFU.

3) Verslag ALV 2015 d.d. 18 februari 2016
Het verslag wordt vastgesteld en goedgekeurd door de ALV.
Er staan vanuit dit verslag geen actiepunten meer uit.
4) Verslag over 2016 door de Secretaris
De secretaris doet verslag van alle activiteiten van het afgelopen jaar. De belangrijkste
noemenswaardigheden:
-

07.01.2016: Winteractiviteit/ Nieuwjaarsreceptie bij de Schout. Thema veiligheid +
Ride for the Roses. Ca 50 personen aanwezig.

-

18.02.2016: Algemene Ledenvergadering. 48 leden aanwezig;

-

06.03.2015: Start Wegseizoen. Ca 40 renners present

-

24.04.2016: Rabo Noaberkrachttoer. Door slechte weersvoorspellingen helaas maar ca
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200 deelnemers. Alle dorpen en de stad gelegen in de Gemeenten van de
organiserende verenigingen werden middels mooie routes aangedaan.
-

27.04.2016: Koningsdag. De georganiseerde fietstocht is vanwege de slechte
weersomstandigheden niet doorgegaan.

-

21.05.2016: Lentecross. Lentecross georganiseerd door enkele leden groep IV.
Locatie/sponsor: autobedrijf Wiefferink. Ca 40 deelnemers. Mooie route met na
afloop BBQ.

-

3e week Bouwvak: De Euregio Fiets 4-daagse. 41e editie en niet meer weg te denken.
Alle deelname records werden weer gebroken; gemiddeld 1300 deelnemers per dag !

-

25.09.2016: Groepstijdrit. Dit jaar werd er door 14 groepen deelgenomen. Aantal
deelnemers: 60. Goed weer en na afloop gezellig samenzijn bij ’t Sterrebos.

-

08.10.2016: Jaarfeest. Activiteiten; jeux de boules en luchtbuks schieten.
Aansluitend buffet. Locatie: IJsvereniging. Aantal deelnemers: ca. 100 .

-

30.10.2016: Welkoop Kottelpeern Classic; ca. 715 deelnemers. De start en finish was
ook dit jaar 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 goed.

-

27.12.2015: Fietz Rijwielen Classic. Dit jaar verreden door een goede 260
deelnemers. De "beproefde" route, met een vernieuwde ‘lus’ door Duitsland, ging via
Lutterzand richting Hakenberg, Tankenberg en “Riest” terug naar Denekamp.

-

19.01.2017: Nieuwjaarsreceptie bij "de Hoogklimmer". Gezellig borrelen met ca 60
deelnemers.

-

05.02.2017: Frühshoppen bij “Erve Kuiper”. Een mtb tocht leidde ca 50 leden naar
de bakker in Engden voor een ontbijt. Bij terugkomst “naborrelen’ bij ‘de IJskuip”.
Gezien de reacties absoluut voor herhaling vatbaar.

-

Ledentotaal: het ledentotaal staat per 31.12.2016 op 294 leden. Dit zijn er helaas 6
minder dan per 31.12.2015.

5) Verslag van de Penningmeester
De penningmeester geeft een heldere toelichting op de diverse cijfers aangaande onze vereniging,
w.o. balans per 31 december 2016, de exploitatie over 2016 en de begroting voor 2017.
De kascontrolecommissie, bestaande uit Richard Hagel (2e jaar en aftredend) en Martijn Borgerink (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 Martijn Borgerink en Rudi Nijmeijer.
Algehele conclusie (wederom): wij hebben een financieel gezonde vereniging, waar ook voor 2017
weer begroot wordt op een sluitende begroting mede dankzij de sponsoren: Fietz, Rabobank, Morein
en Welkoop.
6) Vaststelling contributie 2017
Het bestuur stelt voor, mede gezien de financiële situatie, de contributie voor 2017 ongewijzigd te
laten: € 50,- per jaar.
Gezinsleden betalen € 47,- en "Begunstigers" € 25,-
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7) Evaluatie beleid 2016
•

Sponsoren. Vanuit RTC Twente zijn wij de sponsoren veel dank verschuldigd en wij zijn zeer
verheugd dat zij te kennen hebben gegeven ons ook de komende periode van 3 jaar te zullen
steunen. Zo mogelijk trachten wij zaken terug te doen voor onze sponsoren, zoals het
organisaren van een sponsoravond, doen van aankopen bij de sponsoren, 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. In overleg met Fietz is besloten over te gaan tot een inruilactie wat betreft de
fietsbroeken. Alle fietsbroeken met “Kamphuis-opdruk” kunnen worden ingeruild voor
broeken met “Fietz-opdruk”. Nadere info hieromtrent wordt separaat naar eenieder
gezonden.

•

Veiligheid. In 2016 hebben zich gelukkig geen grote valpartijen voorgedaan. Onze
Veiligheidsrichtlijnen zijn goed opgevolgd.
Het bestuur roept eenieder op om de richtlijnen/spelregels omtrent veiligheid in acht te
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!
Voor groep 1 zijn, ook om de veiligheid verder te verhogen, aanvullende spelregels opgesteld.
Alle leden van Groep 1 ontvangen deze nieuwe richtlijnen. Tevens staan deze ook op onze
site vermeld.

•

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!
De tijdrit, georganiseerd in Beuningen, zal een vervolg krijgen in Lattrop. De organisatie gaat
over van “de groep Beuningen” naar “de groep Lattrop”.

•

Vaste ATB route/MTB route netwerk. Ondanks forse inspanning van onze vereniging is er in
deze geen vooruitgang. Op dit moment ligt de actie hiervoor bij de Regio Twente en/of
Gemeente Dinkelland.

•

Website. Onze website is geheel vernieuwd en immer actueel. Leden worden uitgenodigd
frequent / regelmatig onze site te bezoeken voor allerlei wetenswaardigheden. Dit mede
omdat het “Wielcontact” niet meer verschijnt.

•

BHV. Als vereniging willen wij de beschikking hebben over voldoende gekwalificeerde BHV
’ers. Dit mede in het kader van veiligheid. Wij zijn dan ook voornemens hiervoor een cursus
op te zetten. Belangstellenden kunnen zich melden bij het secretariaat.

•

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


5 maart: Start wegseizoen



29 maart: vertrek om 18.30 uur bij Concordia



5 april: sleutelavond voor vrouwen bij en met medewerking van Fietz



23 april: Rabo Noaberkrachttoer



27 april: Koningdag; Familietocht van RTC Twente



3 mei: vertrek 19.00 uur bij Concordia



22 t/m 25 augustus: 42e Euregio Fiets 4-daagse



3 september: Koffie drinken met de groepen



7 september: vertrek om 18.30 uur bij Concordia



24 september: Groepstijdrit/afsluiting wegseizoen in Lattrop



29 oktober: Welkoop Köttelpeern Classic



24 december: Fietz Classic

Jaarfeest: te organiseren in Oktober. Initiatiefnemers voor de organisatie van dit feest worden
verzocht zich bij het secretariaat te melden.
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
•

Gevraagd wordt om de de aanvangstijd voor de komende ALV vergadering te stellen op 20.00
uur. Voorstel wordt aangenomen.

•

Door enkele leden werd geopperd om te onderzoeken of wij mogelijk meer met onze
middelen (= gelden) kunnen doen. Vanuit het bestuur is hieraan destijds gewerkt en actie
ondernomen: wij hebben het geld "gestald" op andere spaarrekening bij de Rabobank die
meer opbrengt. Ook zal worden gekeken of wij onze reserves, voor een deel, iets meer aan
kunnen/willen spreken ten behoeve van onze leden. Leden worden eveneens uitgenodigd
hieromtrent ook zelf met suggesties te komen.

•

Eenieder in bezit van oude, goede, wielerkleding wordt verzocht deze in te leveren bij Fietz.
Dit voor een goed doel.

•

Smoelenboek: verzoek tot update / actualisatie.

•

Koffiedrinken met de groepen: datum verzet naar 3 september 2017 (was 1 week eerder
gepland).

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering en dankt eenieder voor zijn/haar
aanwezigheid.
Raymond Hofstee
Secretaris
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4

