
Notulen van de Algemene ledenvergadering dd. 22 februari 2018. 

 

Aanwezig: 49 leden inclusief bestuur. 

Afwezig met kennisgeving: Nico Hulstaart, Alex Dorst, Ton de Koning, Huib van Damme, 

Sven Dersjant, Rene Biesheuvel, Sigurd Wollburg, Kees van de Weijden, Martin Hadderingh, 

Anton van Putten en Laurens de Groot.  

 

1. Opening. 

De voorzitter opende de vergadering met een welkom voor iedereen.  

  

2. Bestuursverkiezing.  

Fred de Vroom is aftredend en niet herkiesbaar. Leo Gouw treedt af als voorzitter en 

stelt zich verkiesbaar als penningmeester. Het bestuur heeft Erik den Adel bereid 

gevonden de voorzittershamer op te pakken.  

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

van voorzitter te kiezen. 

Vergadering gaat zonder tegenstemmen akkoord met deze voorstellen. Erik neemt 

plaats achter de tafel, stelt zich voor en bedankt de aanwezigen voor het in hem 

gestelde vertrouwen.  

 

3. Mededelingen en ingekomen stukken.   

Voor afwezig met kennisgeving zie boven. 

De fietsverzekering van de NTFU is uitgebreid met een carbon module. De 

verzekering is kort toegelicht.   

De ledenpas die men nu in het bezit heeft blijft oneindig geldig en wordt niet meer elk 

jaar vervangen. Leden die de pas kwijt zijn of beschadigd kunnen een nieuwe pas 

aanvragen tegen betaling van €5,-. Vanaf 2019 ontvangen ook nieuwe leden geen pas 

meer en is deze alleen verkrijgbaar tegen betaling. De ledenpas is digitaal te maken 

voor gebruik op een mobiele telefoon. Alle informatie over bovenstaande 

onderwerpen zijn uitgebreid te lezen op de website van de NTFU.  

Er zijn diverse pogingen ondernomen om het wildrooster bij de Haringvlietdam aan te 

laten passen, dit inmiddels na vele valpartijen. Om dit gedaan te krijgen moeten er 

klachten bekend zijn bij Rijkswaterstaat, deze kunnen gemeld worden op de website 

van Rijkswaterstaat.  

 

4. Notulen van de voorjaarsvergadering 16-2-2017.    

Notulen zijn door de voorzitter in het kort door genomen. Bij punt 10, samenwerking 

met Martin Warren, volgt enige discussie. De gehouden enquête heeft weinig respons 

opgeleverd. Volgens enkele aanwezige is er wel degelijk animo voor onder de leden. 

Kees Nieuwland beloofd om dit opnieuw op te nemen met Martin Warren en de leden. 

Verslag wordt verder zonder vragen op of aanmerkingen goedgekeurd.            

 

5. Jaarverslag van de secretaris.    

Jaarverslag is in het kort doorgenomen en toegelicht door de secretaris. Bij de namen 

van de commissie leden avond fietsvierdaagse is Alex van der Knaap niet gemeld. 

Ook lief en leed is niet vermeld, enkele leden zijn door ziekte of valpartij niet in staat 

geweest om te fietsen. Met dank aan Atie Tanis is hier in alle gevallen op gepaste 

wijze aandacht aan geschonken. 

Verslag wordt zonder vragen op of aanmerkingen goedgekeurd.  

       



6. Financieel jaarverslag van de penningmeester, contributie 2019 en begroting voor 

2018.   

De “oude” penningmeester Fred de Vroom heeft een toelichting gegeven op het 

jaarverslag van 2017. Gekeken naar 2016 is het bedrag op de bank wat lager 

geworden. Oorzaak hiervan zijn alle activiteiten waarmee het 25-jarig jubileum van de 

vereniging is gevierd. Ondanks het iets lagere saldo kunnen we spreken van een 

gezonde financiële situatie.  

De begroting voor 2019 is besproken door de “nieuwe” penningmeester Leo Gouw.  

Gezien de financiële situatie van de vereniging stelt de penningmeester voor om de 

contributie voor 2019 niet te verhogen. Op dit voorstel zijn geen tegenstemmen en 

voorstel wordt dan ook aangenomen. 

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 extra reserve lid van de kascontrolecommissie naast Alex Dorst stelt Koos 

Wuijster zich beschikbaar, waarvoor onze dank.  

 

7. Routecommissie, programma 2018.  

Een korte terugblik op 2017 liet zien dat er bij alle ritten het afgelopen jaar een zeer 

goede opkomst was. Op de sluitingsrit na zijn alle ritten ook onder prima 

omstandigheden verreden. 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 4e 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. Chris van der Geer en Budd Saan hebben 

afscheid genomen van de routecommissie. Kees Nieuwland en Piet de Korte stoppen 

als voorrijder. Alle betrokkene zijn op passende wijze bedankt. 

Marcel Bakker, Rick Kouwenhoven en Hans de Zwart komen de routecommissie 

versterken.  

De rittenkalender van 2018 is besproken, er zijn 8 clubritten in het totaal. Het 

sterrenklassement van het afgelopen jaar krijgt een vervolg. Bij 6 gereden clubritten 

ontvangt men een herinnering waarbij de openingsrit dubbel meetelt. 

Nieuw het komende jaar is de mogelijkheid om 2 ritten als VTT te rijden. Hiernaast 

zijn er nog 2 zaterdagritten voor de B en een extra lange rit van bijna 180 km voor de 

A-rijders. Afhankelijk van hoe de leden dit ontvangen zal dit een vervolg krijgen.  

Voor de B-rijders zijn er geen ritten meer langer dan 140 km, het afgelopen jaar heeft 

laten zien dat hier geen animo voor is. Bij lange ritten is er een korter alternatief voor 

de B-rijders waarbij het niet meer vanzelfsprekend is dat beide groepen hetzelfde 

koffieadres hebben. 

 

De woensdagavond training zal het voortaan zonder Budd Saan moeten doen. Het 

afgelopen jaar was opnieuw een groot succes en er wordt dan ook verder gegaan op de 

ingeslagen weg.  

Voor het komende jaar blijven vertrektijd en plaats onveranderd. Er wordt opgemerkt 

dat hier meer bekendheid aangegeven kan worden. Informatie hierover wordt op de 

website geplaatst. Martin Luesing stelt voor om met de woensdagavond na in het 



ingaan van de wintertijd over te stappen op ATB-fiets. Idee wordt positief ontvangen 

en de informatie hierover komt ook op de website te staan.  

 

De meerdaagse in Zuid-Limburg is toegelicht door Kees Nieuwland. Dit wordt de 4e 

editie in hotel De Uitkijk, datum is 7 t/m 10 juni geworden. Er zijn nu 20 deelnemers 

met nog plaats voor enkele personen waarbij het hotel volledig tot onze beschikking 

staat. Alle informatie staat op de website.  

 

De 3-daagse voor 2018 is gewijzigd naar een 2-daagse. De organisator heeft het 

komende jaar te weinig tijd om het e.e.a. goed voor te kunnen bereiden. Informatie 

over deze 2-daagse komt binnenkort op de website.  

 

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

bekend is wordt dit medegedeeld. 

 

8. Avondfietsvierdaagse.   

Avondfietsvierdaagse is toegelicht door Kees Nieuwland. Het komende jaar wordt het 

de 25e editie en is daarmee het langst lopende evenement met jaarlijks rond de 500 

deelnemers. Vermeldenswaard is dat Sponsor Plus Trommel bij dit evenement sponsor 

van het eerste uur is.  

Er komen weer drie verschillende afstanden per avond. Datum is 12 t/m 15 juni 

geworden en vrijwilligers kunnen zich al opgeven. Een oproep waar veel aanwezige 

gehoor aangeven!  

 

9. Jubilarissen.    

Met het bereiken van het 25-jarig bestaan van de vereniging zijn er ook een aantal 

leden die deze lange periode lid zijn. Maar liefst 11 leden zijn al 25 jaar lid van de 

vereniging waarbij het merendeel ook nog actief lid is. Voor deze leden is er een 

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

8 aanwezige jubilarissen een sleutelhanger, gegraveerd met het jubileumlogo en naam 

en datum van inschrijving uitgereikt. 

Een overeenkomst die deze jubilarissen hebben is dat zij ontzettend veel vrijwilligers 

en bestuurstaken hebben gedaan. 

Als laatste krijgt Fred de Vroom zijn sleutelhanger overhandigt die hiernaast op 

passende wijze wordt bedankt voor zijn 4 jaren als penningmeester en zijn eerdere 

bestuurstaken.    

Na de jubilarissen worden Willem Zoutewelle en Kees Nieuwland met een blijvende 

herinnering en cadeaubon bedankt voor de organisatie van de jubileumdag.  

 

 

10. W.v.t.t.k en rondvraag. 

Ton Groenendijk vraagt hoe het met de continuïteit van de sponsoren gaat. De 

contracten lopen eind dit jaar af. Op korte termijn wordt er met de sponsoren contact 

opgenomen om te kijken hoe zij over contractverlenging denken. Nieuwe clubkleding 

voor 2019 hangt hier uiteraard sterk mee samen. 

Voor de ATB wordt op dit moment vanuit de vereniging niets georganiseerd. Met het 

NK volgend jaar in Rockanje worden hiervoor wel opties gezien. We zoeken hier een 

enthousiast lid of leden die hier de kar in willen trekken. 

Regina Muilenburg geeft aan dat de Farm Frites tocht het komende jaar niet door gaat. 

Wellicht dat WTAC Waterstad hier iets kan betekenen bij deze sponsortocht. Het 



draaiboek is er en er is bij Farm Frites een contactpersoon. De mogelijkheid wordt 

bekeken. 

  

 

11. Sluiting. 

De voorzitter bedankte ieder voor zijn komst en inbreng en biedt namens de 

vereniging nog een consumptie aan.  

 


