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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.
Afgelopen jaar is ons clublid Wim Goorhuis overleden. Uit respect voor Wim wordt er een moment van
stilte in acht genomen.
2) Mededelingen
•

De namen van de leden die zich hebben afgemeld voor de ALV worden door de voorzitter
genoemd.

•

Er is een schrijven binnengekomen van Roeland Hinderdael; dit punt zal verder worden
behandeld bij agendapunt Evaluatie beleid / veiligheid.

3) Verslag ALV 2017 d.d. 22 februari 2018
Het verslag wordt vastgesteld en goedgekeurd door de ALV.
Navolgende punt, niet genotuleerd en voortkomend uit de jaarvergadering van 22 januari 2018, wordt
nog door de voorzitter benoemd:
•

Bep Beld: suggestie meer gebruik te maken van faciliteiten IJskuip (bijvoorbeeld voor houden
jaarvergadering). Standpunt bestuur: wij maken al veelvuldig gebruik van de faciliteiten van
de IJskuip. Om dit te intensiveren lijkt ons niet zinvol; wij wensen onafhankelijk te blijven
en willen ook andere partijen/sponsoren tegemoet komen door diensten van hen af te
nemen.

4) Verslag over kalenderjaar en wielerjaar 2018 door de Secretaris
De secretaris doet verslag van alle activiteiten van het afgelopen jaar. De belangrijkste
noemenswaardigheden:
-

19.01.2018: Nieuwjaarsreceptie / opening expositie “Herman Snoeijink” bij "de
IJskuip". Onder het genot van een hapje en drankje werd Herman in het zonnetje
gezet, zijn loopbaan belicht, werden verhalen geopenbaard en konden we proosten
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op het nieuwe jaar. Dit in gezeldschap van vele leden en andere genodigden.
-

04.02.2018: Frühshoppen bij “Erve Kuiper”. Een mtb tocht leidde ca 65 leden,
verdeeld over 4 groepen, naar de bakker in Engden voor een ontbijt. Bij terugkomst
“naborrelen’ bij ‘de IJskuip”.

-

22.02.2018: Algemene Ledenvergadering. Ca 55 leden aanwezig;

-

04.03.2018: Start Wegseizoen. Helaas maar ca 20 renners present; dit vanwege het
extreem koude weer;

-

22.04.2018: Rabo Noaberkrachttoer. Opgaande lijn voor wat betreft aantal
deelnemers: ca 400 (2016: 200 deelnemers en 2017: 300 deelnemers).

-

27.04.2018: Koningsdag. Vele fietsliefhebbers (ca 425) zijn deze dag wederom
gestart om de fietstocht, door RTC Twente georganiseerd, te fietsen

-

19.05.2018: Lentecross. Ondanks goede organisatie en mooie route maar ca 20
deelnemers.

-

04.06.2018: Rabobank Clubkas Campagne. Deze campagne vanuit de Rabobank heeft
ons als vereniging, door steun van vele leden en sympathisanten, maar liefst 506,euro opgeleverd. Dit bedrag is ons door de Rabobank symbolisch overhandigd bij
Brilmansdennen te losser

-

9 en 10 juni: Jubileumweekend. Ons 40 jarig jubileum hebben wij luister bijgezet met
een weekendje Eerbeek. Zes groepen van 10 tot 14 personen zijn met prachtig weer
naar Eerbeek gefietst (ook de Postbank meegenomen), daar overnacht / een feestje
gebouwd en de volgende dag terug gefietst.

-

3e week Bouwvak: De Euregio Fiets 4-daagse. Reeds de 43e editie. Routes en
afstanden voor eenieder. Ook voor vele vakantiegangers een reden om de vakantie in
“onze” omgeving door te brengen. Record aantal deelnemers: > 1400 op dag 1 en
zelfs > 1500 op dag 2. Overige dagen iets minder deelnemers.

-

September 2018: koffiedrinken met de groepen. Invulling geschiedt door iedere groep
op haar eigen wijze. Geld wordt in ieder geval goed besteed.

-

30.09.2018: Groepstijdrit “Hoge Noorden” . Organisatie ook dit jaar in handen van
“Groep Lattrop”; Er werd door 15 groepen deelgenomen; totaal ca 60 renners.
Naderhand gezellig nazitten bij “de Holtweijde”.

-

28.10.2018: Welkoop Kottelpeern Classic; ca. 500 deelnemers. De start / finish was
ook dit jaar bij de IJskuip. De tocht (45 of 55 kilometer) ging richting Duitsland
(Nordhorn, Uelsen, etc.). Een unieke tocht (“Goed Geregeld” gecertificeerd door de
NTFU) door een gebied dat geen enkele andere vereniging middels een
georganiseerde toertocht aandoet.

-

10.11.2018: Jubileumfeest. Activiteit: puzzel- / wandeltocht door centrum van
Denekamp met als thema onze vereniging RTC Twente. Aansluitend buffet. Locatie:
Melkbeernke. Aantal deelnemers: ca. 120.

-

23.12.2018: Fietz Rijwielen Classic. Dit jaar verreden door een goede 240
deelnemers. De "beproefde" route (40 of 50 kilometer) ging via Lutterzand richting
Hakenberg, Tankenberg. Ook voor deze tocht hebben wij nu de certificering “Goed
Geregeld” van de NTFU ontvangen.

-

10.01.2019: Nieuwjaarsreceptie bij "De Wethouder". Circa 50 leden waren aanwezig
bij dit gezellige evenemenet.

-

Ledentotaal: het ledentotaal staat per 31.12.2018 op 306 leden. Een kleine stijging
ten opzichte van vorig jaar.
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5) Verslag van de Penningmeester
De penningmeester geeft een heldere toelichting op de diverse cijfers aangaande onze vereniging,
w.o. balans per 31 december 2018, de exploitatie over 2018 en de begroting voor 2019.
De kascontrolecommissie, bestaande uit Rudi Nijmeijer (2e jaar en aftredend) en Thea Snoeijink (1e
jaar), geeft aan dat zij content is over de gevoerde boekhouding en heeft 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 Thea Snoeijink en Arno Poelman.
Algehele conclusie (wederom): wij hebben een financieel gezonde vereniging, waar ook voor 2019
weer begroot wordt op een sluitende begroting mede dankzij de sponsoren: Fietz, Rabobank, Morein
en Welkoop.
6) Vaststelling contributie 2019
Het bestuur stelt voor, mede gezien de financiële situatie, de contributie voor 2019 ongewijzigd te
laten: € 50,- per jaar.
Gezinsleden betalen € 47,- en "Begunstigers" € 25,7) Evaluatie beleid 2018
•

Sponsoren. De contracten met de sponsoren verlopen aan het einde van dit kalenderjaar
(2019). Dit betekent dat contact met de sponsoren zal worden gezocht om een eventueel
vervolg te bespreken. Dit zijn:
o

Fietz

o

Morein Plastics

o

Welkoop Denekamp

o

Rabobank Twente Oost

De uitkomst van de gesprekken met de sponsoren kan voor het bestuur aanleiding zijn om verdere
acties te nemen (bijvoorbeeld zoeken naar alternatieven als er een of meerdere sponsoren afhaken).
•

Kleding.
o

Mocht de samenstelling van sponsoren veranderen (zie voorgaand punt “sponsoren”),
dan zal er mogelijk ook gekeken moeten worden naar een nieuw tenue. Vrijwilligers
die in een dergelijk geval in de kledingcomissie zouden willen zitting nemen zijn:
Marlies Vlek, Anne Snoeijink, Thea Snoeijink. Quido Degen en Stefan Kamphuis.

o
•

Eenieder wordt verzocht de clubkleding te dragen bij onze tochten

Veiligheid. In 2018 hebben zich nagenoeg geen (grote) incidenten voorgedaan. Onze
Veiligheidsrichtlijnen zijn goed opgevolgd en ook de aanpassingen in de route van de groepen
1 en 2 pakken positief uit. Leden hebben hun verantwoordelijkheid goed genomen.
Het bestuur roept eenieder op om de richtlijnen/spelregels omtrent veiligheid blijvend
in acht te nemen.
Enkele aanvullende zaken:
o

Leden van de groepen 1 en 2 ontvangen nog een aanvullende mail inzake veiligheid en
“spelregels” aangaande groepsindeling, snelheid, etc.

o
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o

Indien er zich een ongeval voordoet, dan bel bij twijfel altijd een deskundige en/of
laat een ambulance komen

o

Er wordt geïnventariseerd of er behoefte is aan een georganiseerde bijeenkomst met
als thema “veiligheid”. Dit mede vanwege een voorval met c.q. oproep van Roeland
Hinderdael. De aanwezigen laten blijken dat een dergelijke bijeenkomst nuttig kan
zijn en staan er positief tegenover. Actie: bestuur bekijkt vervolg.

•

EHBO cursus. Afgelopen jaar zijn een 4-tal leden geslaagd voor de EHBO cursus, te weten:
Rene Brummelhuis, Jeroen snoeijink, Jasper Hof en Nico Rouwers. Ook dit jaar kunnen leden
op kosten van onze vereniging een EHBO cursus volgen. Opgave is tot 1 maart 2019 mogelijk
middels aanmelding bij onze voorzitter.

•

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 !

•

Dank aan vrijwilligers. Vele vrijwilligers worden bij naam genoemd en ontvangen een
welkgemeend applaus w.o.: Noaberkracht Toer, Clubtijdrit, Veld Crossen, Euregio
Fiets4daagse, Koningsdag Fietssterrit, etc. De leden van de Cross Cie en de leden van de
Noaberkrachttoer die “afzwaaien” ontvangen allen een cadeaubon als dank.

•

Website. Onze website is immer actueel. Leden worden uitgenodigd frequent / regelmatig
onze site te bezoeken voor allerlei wetenswaardigheden.
Tevens zou het mooi zijn als we meer tekst vanuit onze leden aangeleverd zouden krijgen.
Dus bij deze: heb je een leuk stukje: lever het aan. Wij plaatsen het graag.

•

AVG. Onze vereniging heeft een Privacy Statement opgesteld; deze staat ook op onze site.
Wij handelen conform dit Privacy Statement. Waar nodig zal e.e.a. worden aangepast
aangezien de wet immer “in beweging is”.
Mede in het kader van de AVG zal in ieder geval ons “smoelenboek” van de site worden
verwijderd. Overige zaken blijven vooralsnog allemaal staan op de site.

8) Verkiezing bestuursleden.
Jan oude Nijeweme (Penningmeester) en Raymond Hofstee (Secretaris) treden conform de richtlijnen
af. Jan en Raymond zijn beiden vanwege de 2e zittingstermijn van 4 jaar, welke zij hebben
doorlopen, niet weer herkiesbaar.
Namens het bestuur en de gehele vereniging worden Jan en Raymond hartelijk bedankt voor de inzet
gedurende alle jaren. Beiden hebben hun functie uitstekend vervult.
Het bestuur draagt Marcel Kluijtmans en Anne Snoeijink voor als respectievelijk Penningmeester en
Secretaris.
De Algemene Ledenvergadering stemt unaniem in met de aanstelling van Marcel en Anne.
Uiteraard wordt beiden veel plezier en succes gewenst bij het vervullen van hun nieuwe rol.
9) Programma maart 2019 - februari 2020
De volgende, veelal "standaard" activiteiten, staan weer op het programma:


24 februari: winteractiviteit



3 maart: Start wegseizoen



31 maart: Rabo Noaberkrachttoer



3 april: vertrek om 18.30 uur bij Concordia



21/22 april: Pasen. Beide paasdagen wordt er gefietst



27 april: Koningdag; Familietocht van RTC Twente
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7 mei: vertrek 19.00 uur bij Concordia



9/10 juni: Pinksteren



13 t/m 16 augustus; 3e week bouwvak: 44e Euregio Fiets 4-daagse



1 september: Koffie drinken met de groepen



29 september: Groepstijdrit/afsluiting wegseizoen in Lattrop



27 oktober: Welkoop Köttelpeern Classic



Oktober/november: Jaarfeest. Datum wordt nog bekend gemaakt



22 december: Fietz Classic

10) Rondvraag en afsluiting
•

Ad Kamphuis: 7 april 2019 wordt de Grafschafter Anfietsen weer georganiseerd.

•

Rabo Clubkas Campagne: wordt wederom door ons aan meegedaan. Info volgt tzt.

•

De nieuwjaarsreceptie zal worden toegevoegd aan de jaarkalender/het jaarprogramma

•

Tijdens de afgelopen jaarvergadering (22.02.2018) is gesproken over een eventueel
jubileumgeschenk voor de leden. Als mogelijk geschenk is een (regen)jas geopperd. Het
bestuur heeft echter, na lang overleg, gemeend niet te moeten overgaan tot
aanschaf/vergeven van een regenjas als jubileumgeschenk. Dit mede omwille van de kosten.
Hiervoor in plaats zijn jubileumsokken uitgegeven als jubileumgeschenk.
Eerdere suggesties / opties / intenties aangaande het jubileumgeschenk kunnen eventueel
worden meegenomen als wij mogelijk komende periode overgaan tot aanschaf van
andere/nieuwe kleding (voortkomend uit mogelijke sponsorwijziging; zie ook punt 7,
onderdeel “kleding” van deze notulen).

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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