
Notulen van de Algemene ledenvergadering dd. 14 februari 2020. 

 

Aanwezig: 52 leden inclusief bestuur. 

Afwezig met kennisgeving: Ton de Koning, Hans den Otter, Henk Dekker, Piet Koorneef, 

Marijke Maring, Martin Hadderingh, Huib van Damme, Jannie Faber, Anton van Putten, Piet 

Sas, Marcel Bakker, Rick Kouwenhoven en Dies van der Have.  

 

1. Opening. 

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

opkomst zeer positief te vinden.   

  

2. Mededelingen en ingekomen stukken. 

Voor afwezigheid met kennisgeving zie boven. Martin Luesing heeft aangegeven iets 

later te komen.  

Er is een aanvulling bij agenda punt 12, Ramon van der Knaap geeft hier een 

toelichting op de organisatie van een te houden triatlon in Hellevoetsluis. 

Er zijn geen ingekomen stukken, wel enkele mededelingen die verder in de 

vergadering ter sprake zullen komen.  

 

3. Ondertekening van huurcontract met vv Nieuwenhoorn.   

Na ruim 25 jaar onderdak bij het ’t Capproen gehad te hebben is het afgelopen jaar de 

verhuizing naar vv Nieuwenhoorn definitief geworden. Hier hoort een nieuwe 

gebruikersovereenkomst bij, deze is onder applaus ondertekent door de 

penningmeester van vv Nieuwenhoorn Peter van Seijen en de secretaris Jaap van den 

Oever.  

 

4. Notulen van de voorjaarsvergadering 21-2-2019.    

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 2021 en begroting voor 

2020. 

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

van 2019. Het uiteindelijke vermogen van de vereniging is gedaald wat te maken heeft 

met de kleding die is verkocht. Het afgelopen jaar zijn er circa 1000 stuks kleding 

verkocht.  

Koos Wuyster en Laurens de Groot 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. De penningmeester bedankt de kascontrolecommissie voor 

de tips om de zaken beter en duidelijker te krijgen.  

De begroting voor 2020 is besproken, de penningmeester stelt voor om de contributie 

voor 2021 met €2,50 te verhogen. De contributie is in 2014 voor het laatst verhoogd. 

Voorstel wordt aangenomen zonder tegenstemmen.  

De penningmeester geeft nog aan dat alle leden de contributie voldaan hebben. 



Naast Ad van Gastel die al reserve lid was stelt Nico Hulstaart zich beschikbaar als 

extra reserve lid voor de kascontrolecommissie, waarvoor onze dank.  

  

7. Huishoudelijk reglement.    

Het huidige huishoudelijk reglement is ruim 25 jaar oud. Dit document is door Piet de 

Korte en Ad van Gastel nagezien en waar nodig aangepast om het te laten voldoen aan 

de huidige tijd. Piet heeft in het kort verteld waar de grootste wijzigingen zijn 

gemaakt. 

Vergadering gaat akkoord hiermee waarmee het document definitief gemaakt zal 

worden. Het huishoudelijk reglement zal hierna een plaats op de website krijgen.  

 

8. Routecommissie, programma 2020.  

Een korte terugblik op 2019 liet zien dat er bij vrijwel 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 6e jaar, iets wat door alle 

leden bijzonder gewaardeerd wordt. Rob krijgt een bedankje binnenkort thuis 

afgeleverd. 

Van de ruim 200 leden zijn er 27 die 6 of meer van de 10 clubritten hebben gereden, 

na de vergadering mogen zij kiezen uit handschoenen, bandana of sokken.   

De rittenkalender van 2020 is besproken, er zijn 11 clubritten in het totaal. Voor de C-

rijders zijn nog niet alle ritten ingevuld. Bij de twee ritten van circa 200 km voor de  

A-groep komt er voor de kortere afstand ook een voorrijder voor de A rijders. Het 

sterrenklassement van het afgelopen jaar krijgt in 2020 met 7 van de 11 een vervolg. 

Bij de snerttocht, de opening- en sluitingsrit zijn alle kosten voor de vereniging.  

Bij de overige clubritten is er een kleine wijziging, de A&B groep drinken nog maar 1 

koffie/thee en betalen €2,- inschrijfgeld, voor de C&D groep blijft het onveranderd. 

De consumptiebon komt te vervallen, deze heeft weinig toegevoegde waarde en 

bespaart de routecommissie veel werk. 

Komend jaar zijn er weer enkele zaterdagritten waarbij er misschien nog een paar bij 

komen, e.e.a. afhankelijk van het weer. De zaterdagritten blijft wel een moeilijk punt 

met het oog op het aantal leden wat dan op zondag fietst.  

 

Martin Luesing geeft aan dat de maandagavond groep van startende fietsers nog steeds 

groeit en op de ingeslagen weg door gaat. De groep heeft al diverse nieuwe leden 

opgebracht. Vertrek blijft om 19.00 uur vanaf de parkeerplaats bij de hockey. Er wordt 

voorgesteld om deze avond ook onder de vlag van WTAC Waterstad te brengen. Er 

moet wel rekening mee gehouden worden dat fietsers die nieuw aansluiten over het 

algemeen niet verzekerd zullen zijn. Op het voorstel is verder geen commentaar en 

wordt aangenomen. 

 

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

we gaan dan ook door op dezelfde weg. Wel wordt er overwogen om hier 

(parkeerplaats zwembad De Eendracht) ook om 19.00 te starten. Indien dit doorgaat 

wordt dit met de leden gecommuniceerd.    

 

De meerdaagse 2020 in Zuid-Limburg is toegelicht door Kees Nieuwland. Dit jaar 

voor de 2e maal in hotel Schaepkens van St Fijt, datum is 4 t/m 7 juni geworden. Er 

zijn tot nu 10 deelnemers met nog plaats voor enkele personen.   

 



Het kleine rondje Nederland van het afgelopen jaar is mede door het mooie weer en 

het rijden met 2 groepen een geslaagd evenement geweest en krijgt dit jaar dan ook 

een vervolg. Hotels blijven hetzelfde, de route van de derde dag is iets ingekort. De 

totale afstand zal tussen de 575 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. 

 

9. 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. 

Het liefst ziet het bestuur iemand die in de wintermaanden 1 of 2 ritten wil 

organiseren. Budget voor koffie/kop soep is geen enkel probleem. Leden die dit op 

zich wil nemen kunnen dit aangeven bij één van de bestuursleden.  

 

10. Avondfietsvierdaagse.   

De Avondfietsvierdaagse is toegelicht door Kees Nieuwland en Miranda Kievit. 

Miranda neemt de organisatie van de af4d over van Kees. Kees blijft echter aan de 

zijlijn met raad en daad aanwezig. De huidige commissie heeft nu 4 leden, een vijfde 

commissie lid is van harte welkom. De datum van de 26e editie is vastgesteld op 23 

t/m 26 juni. Vrijwilligers kunnen zich aanmelden, ook voor het maken van routes 

wordt een vrijwilliger gevraagd. 

 

11. Jubilarissen.    

Dit jaar zijn er tien leden die 25 jaar lid zijn van de vereniging. Ook voor deze leden is 

er een herinnering gemaakt met een persoonlijk tintje. Uit handen van de secretaris 

kregen de negen aanwezige jubilarissen een sleutelhanger uitgereikt, gegraveerd met 

het logo van de vereniging, naam en datum van inschrijving. 

 

12. W.v.t.t.k en rondvraag. 

Ramon van der Knaap is aanwezig en geeft een presentatie over het te houden 

sportevenement op 4 juli 2020. Hoogtepunt van dit evenement is een triatlon met een 

parcours dat uitgezet is in de vesting van Hellevoetsluis. Uiteraard zijn ook hier 

vrijwilligers voor nodig, alle informatie over dit evenement kunt u vinden op 

www.hellevoetheroes.nl  

De kledingcommissie heeft voor 2 maart aanstaande weer een pasavond 

georganiseerd. Aanbieding is ditmaal een zomerzweethemd voor €9,- (13,50). Door de 

duurder geworden stoffen is er wel een kleine prijsverhoging doorgevoerd voor de 

clubkleding. Met dank aan Willem Zoutewelle staat alle info op de website en kunt u 

ook via de website bestellen.  

De barcommissie zit nog op de “reservebank”, in de toekomst is het de bedoeling dat 

onze leden van de barcommissie integreren bij Nieuwenhoorn. De voorzitter bedankt 

de leden van de barcommissie die het afgelopen jaar weer gezorgd hebben voor een 

open kantine en een vers bakje koffie. 

Bob van Gog is op uitnodiging van het bestuur aanwezig. Bob heeft zijn lidmaatschap 

opgezegd maar heeft voor de leden nog de EHBO/AED cursus gecoördineerd. 

Dit wordt enorm gewaardeerd en Bob wordt bedankt met een cadeaubon. Atie Tanis 

heeft aangegeven de coördinatie van Bob over te willen nemen. 

http://www.hellevoetheroes.nl/


Recent zijn er twee leden van ons zwaar ten val gekomen, de voorzitter benadrukt 

nogmaals de verkeersveiligheid in zijn algemeen. Voor degene die een kaartje wil 

sturen worden de adressen rond gestuurd.    

Gea Steenhuis geeft aan dat de voetballers die aanwezig waren tijdens de BBQ door 

diverse leden als storend zijn ervaren. De voorzitter geeft aan dat dit al intern 

besproken is. 

Kees Nieuwland vraagt of er mogelijkheden zijn voor de af4d bij de jeugd van 

Nieuwenhoorn. De mogelijkheden zijn er zeker, alle info hierover kan gedeeld worden 

met vv Nieuwenhoorn. 

William Boot merkt op dat er geen enkele aandacht aan het overlijden van Bert 

Steenhuis is gegeven. Bestuur heeft het hier van tevoren over gehad en was van 

mening dit niet te doen. Het is een optie om aan het begin van de ALV stil te staan bij 

degene die ons zijn ontvallen.     

 

13. Sluiting. 

De voorzitter bedankte ieder voor zijn komst en inbreng. Namens de vereniging wordt 

er nog een consumptie aangeboden.  

 


