
Notulen van de Algemene ledenvergadering dd. 21 februari 2019. 

 

Aanwezig: 56 leden inclusief bestuur. 

Afwezig met kennisgeving: Nico Hulstaart, Ton de Koning, Sven Dersjant, Rene Biesheuvel, 

Leo Noordermeer, Kees-Jan Klerks, Peter Korsman, Huib Vermaat, Bob van Gog en Marijke 

van den Berk.  

 

1. Opening. 

De voorzitter opende de vergadering met een welkom voor iedereen en geeft aan de 

opkomst zeer positief te vinden. Een teken dat de vereniging leeft onder de leden.  

  

2. Bestuursverkiezing.  

Leo Gouw en Bob van Gog zijn beide aftredend en niet herkiesbaar. Het bestuur heeft 

Fred de Vroom (opnieuw) bereid gevonden om op de centen te passen.  

Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld. Bestuur stelt voor om Fred in de functie 

van penningmeester te kiezen. 

Vergadering gaat zonder tegenstemmen akkoord met dit voorstel. Bestuur bestaat nu 

uit 4 personen, voorlopig zal dit zo blijven.  

 

3. Mededelingen en ingekomen stukken.   

Voor afwezig met kennisgeving zie boven. Bob van Gog heeft zich af moeten melden 

ivm een valpartij met de fiets. 

De agenda is uitgebreid door ingebracht punt van Martin Luesing, maandagavond 

training. Punt wordt bij agenda punt 7 behandeld. Ook wil Martin een toelichting 

geven bij punt 8 van de agenda, ATB. 

De contributie van de fietsverzekering van de NTFU gaat per 2020 met €2,- omhoog 

door meer schademeldingen door o.a. ook duurdere fietsen. Op de Unieraad van 22 

juni 2019 wordt beslist of hier nog indexatie bij komt. Ongevallen moeten zo snel 

mogelijk, liefst binnen 24 uur, gemeld worden.  

 

4. Notulen van de voorjaarsvergadering 22-2-2018.    

Notulen zijn door de voorzitter in het kort door genomen. Verslag wordt verder zonder 

vragen op of aanmerkingen goedgekeurd.            

 

5. Jaarverslag van de secretaris.    

Jaarverslag is doorgenomen en toegelicht door de secretaris.  

Verslag wordt zonder vragen op of aanmerkingen goedgekeurd.  

       

6. Financieel jaarverslag van de penningmeester, contributie 2020 en begroting voor 

2019.   

De penningmeester Fred de Vroom heeft een toelichting gegeven op het jaarverslag 

van 2018. Nota’s zijn door de wissel van penningmeester laat verstuurd. De 

penningmeester bedankt de kascontrolecommissie voor de tips om de zaken beter en 

duidelijker te krijgen.  

De begroting voor 2019 is besproken, gezien de financiële situatie van de vereniging 

stelt de penningmeester voor om de contributie voor 2020 niet te verhogen. Op dit 

voorstel zijn geen tegenstemmen en voorstel wordt dan ook aangenomen. 

Koos Wuyster, Laurens de Groot en Ad van Gastel hebben als kascontrolecommissie 

de boeken gecontroleerd en akkoord bevonden. Aan de hand van deze controle hebben 

zij het voorstel aan de Algemene Ledenvergadering gedaan om het bestuur décharge te 



verlenen voor het gevoerde financiële beleid. Vergadering gaat zonder tegenstemmen 

akkoord met dit voorstel.  

Als reserve lid van de kascontrolecommissie stelt Ad van Gastel zich opnieuw 

beschikbaar, waarvoor onze dank.  

 

7. Routecommissie, programma 2019.  

Een korte terugblik op 2018 liet zien dat er bij alle ritten het afgelopen jaar een goede 

opkomst was. Rob van Mourik, helaas niet aanwezig, wordt opnieuw bedankt voor het 

sponsoren van de koffie met appelpunten. Rob heeft al aangegeven dit het komende 

jaar ook weer te willen doen. Inmiddels voor het 5e jaar, iets wat door alle leden 

bijzonder gewaardeerd wordt. Rob krijgt een bedankje binnenkort thuis afgeleverd. 

In het najaar heeft de routecommissie met vrijwel alle voorrijders een uurtje samen 

gezeten om het afgelopen jaar te evalueren. Leo Vermaat heeft aangeven het komende 

jaar te weinig tijd te hebben. Inmiddels heeft de routecommissie versterking gekregen 

van Laurens de Groot en Leen Poldervaart.  

De rittenkalender van 2019 is besproken, er zijn 10 clubritten in het totaal. Het 

sterrenklassement van het afgelopen jaar krijgt een vervolg. Bij de snerttocht, de 

opening- en sluitingsrit zijn de kosten voor de vereniging. Bij de andere ritten betaalt 

men €3,- inschrijfgeld voor koffie/thee met appelpunt waarbij New Port 

Tankcontainers het verschil betaald. Bij 7 gereden clubritten ontvangt men nu een 

herinnering. 

De mogelijkheid om een VTT te rijden is er niet meer, hier was geen enkele animo 

voor. Komend jaar zijn er weer enkele zaterdagritten waarbij er misschien nog een 

paar bij komen, e.e.a. afhankelijk van het weer.  

Voor de B-rijders zijn er opnieuw geen ritten langer dan 140 km, blijkt geen animo 

voor te zijn.  

 

Martin Luesing geeft aan al een kleine twee jaar op de maandagavond met een groepje 

beginners op de racefiets een rondje te rijden. Dit is voornamelijk jeugd en dames die 

hier mee meerijden. Om dit meer aan de vereniging te koppelen zal dit gepromoot 

gaan worden via de website. Martin geeft de info hierover aan Piet de Korte voor een 

stukje op de website. 

 

De woensdagavond training is weinig nieuws over. Dit betekent dat het goed gaat en 

we gaan dan ook door op dezelfde weg.  

 

De meerdaagse in Zuid-Limburg is toegelicht door Kees Nieuwland. Dit jaar met een 

nieuwe locatie, datum is 13 t/m 16 juni geworden. Er zijn tot nu 19 deelnemers met 

nog plaats voor enkele personen. Alle informatie staat ook op de website.  

 

De jaarlijkse 3-daagse heeft dit jaar een andere opzet gekregen wat voornamelijk met 

de verkeersveiligheid heeft te maken. Voor 2019 staat er een klein rondje Nederland 

op het programma met een duur van 4 dagen. Er wordt dit jaar met twee groepen 

gereden van elk maximaal 10 personen waarbij Rob van Mourik de tweede groep gaat 

begeleiden. De totale afstand zal tussen de 550 en 600 km komen te liggen. Voor 

beide groepen zijn nog enkele plaatsen vrij, alle informatie wordt ook op de website 

geplaatst.  

 

De bestemming voor het weekend van de D-groep wordt nog aan gewerkt, zodra dit 

bekend is wordt dit medegedeeld. 



8. ATB. 

De ATB is de laatste jaren onderbelicht geraakt bij de vereniging. Bestuur heeft een 

aantal maal leden benaderd om hier de kar in te gaan trekken, helaas zonder resultaat. 

Martin Luesing geeft aan net als het afgelopen jaar in de wintermaanden op de 

woensdagavonden over te stappen naar de ATB fiets. Ook dit initiatief moet beter 

gecommuniceerd worden naar de leden. Martin levert de info aan waarna er een info 

stuk op de website en in het clubblad wordt geplaatst. 

 

9. Avondfietsvierdaagse.   

De Avondfietsvierdaagse is toegelicht door Kees Nieuwland. Het afgelopen jaar was 

het de 25e editie en is daarmee het langst lopende evenement met Sponsor Plus 

Trommel als sponsor van het eerste uur.  

Met het stoppen van Alex van der Knaap en Willem Zoutewelle heeft de af4d nieuwe 

commissieleden nodig. Kees vraagt aan de aanwezige of er nog wel genoeg draagvlak 

is vanuit de leden om opnieuw een af4d te organiseren. Bij onvoldoende vrijwilligers 

en commissieleden komt er geen volgende editie. Het steekt de commissie dat er 

onvoldoende vrijwilligers zijn maar er wel 30 leden op woensdagavond een rondje 

gaan fietsen. Bij te weinig vrijwilligers geeft Kees Nieuwland aan met de organisatie 

te zullen stoppen. Vanuit de aanwezige is er weinig respons om de organisatie van de 

af4d te ondersteunen. Rick Kouwenhoven biedt aan om de routes te gaan maken. 

Er wordt afgesproken dat er een brief naar alle leden gestuurd gaat worden om zo 

voldoende vrijwilligers te krijgen.  

 

10. Jubilarissen.    

Dit jaar zijn er twee leden die 25 jaar lid zijn van de vereniging. Henk Dekker en 

Willem Roodbol, ook voor deze leden is er een herinnering gemaakt met een 

persoonlijk tintje. Uit handen van de secretaris kregen de jubilarissen een 

sleutelhanger uitgereikt, gegraveerd met het logo van de vereniging, naam en datum 

van inschrijving. 

 

11. W.v.t.t.k en rondvraag. 

Voor de clubkleding is een nieuwe bestelprocedure gemaakt die door de 

penningmeester is toegelicht. Het is nu mogelijk om via de website te bestellen. Er 

komen per jaar 2 pasmomenten, waarvan 1 in het voorjaar en 1 in het najaar. Daar de 

kleding vrij snel geleverd wordt is er geen kleding meer op voorraad.  

Kees van Straaten heeft jarenlang de kleding gecoördineerd en wordt op passende 

wijze bedankt. Ook de leden van de kledingcommissie die veel tijd en werk hebben 

gestoken in het nieuwe tenue worden met een bosje bloemen en een cadeaubon 

bedankt voor bewezen diensten.  

Voor sponsor Eric Waasdorp is een shirt van het nieuwe tenue ingelijst. Eric is helaas 

niet aanwezig om deze in ontvangst te nemen, dit zal nu met de snerttocht gebeuren. 

Er waren verder geen vragen. 

 

12. Sluiting. 

De voorzitter bedankte ieder voor zijn komst en inbreng en spreekt de hoop uit dat er 

voor de af4d toch voldoende vrijwilligers opstaan. Leo Gouw wordt met een bloemetje 

en een cadeaubon bedankt voor zijn periode in het bestuur. Namens de vereniging 

wordt er nog een consumptie aangeboden.  

 


