
Notulen van de Algemene ledenvergadering dd. 18 maart 2022. 

 

Aanwezig: 30 leden inclusief bestuur. 

Afwezig met kennisgeving: Ton de Koning, Marijke van de Berk, Leo Gouw, Piet de Korte, 

Ben Ouwendijk, Henk Dekker, Rene Bakker, Adri Bakker, Marcel Bakker, Kees Jan Klerks, 

Wilbert Borgonjen, Eric Waasdorp en Joop Broekhuizen.   

 

1. Opening. 

De voorzitter opende de vergadering met een welkom voor iedereen. De eerste 

vergadering in het oude clubgebouw. Erik legt uit hoe de terugkeer naar ’t Capproen 

tot stand is gekomen waarbij de hoogte van de huur bij vv Nieuwenhoorn de doorslag 

heeft gegeven om daar het huurcontract te beëindigen.    

  

2. Bestuursverkiezing.  

Piet de Korte is als algemeen bestuurslid aftredend en niet herkiesbaar. Piet blijft zijn 

taak als vormgever van het clubblad uitvoeren en wordt bedankt voor zijn inbreng de 

afgelopen jaar in het bestuur. 

Fred de Vroom is als penningmeester aftredend en niet herkiesbaar. Na 10 jaar 

penningmeester is het tijd om het stokje door te geven.  

Willem Zoutewelle en Kees Nieuwland hebben zich beide verkiesbaar gesteld als 

bestuurslid en worden beide zonder tegenstemmen gekozen voor een periode van 3 

jaar. Willem neemt aan het eind van dit jaar het penningmeesterschap over van Fred 

en Kees neemt de PR taken van Piet over.  

 

3. Mededelingen en ingekomen stukken. 

Voor afwezigheid met kennisgeving zie boven.   

Verdere mededelingen worden in de vergadering besproken.  

 

4. Notulen van de ALV 25-10-2021.    

Notulen zijn door de voorzitter in het kort door genomen. N.a.v. een opmerking over 

kaarten de vorige vergadering is er contact geweest met vv Nieuwenhoorn. Elke 

vrijdagavond om 19.30 uur in de oneven weken wordt er in de kantine van vv 

Nieuwenhoorn geklaverjast waarbij nog genoeg plaats is voor nieuwe deelnemers. 

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 2023 en begroting voor 

2022. 

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

jaarverslag van 2021.  

Ad van Gastel en Nico Hulstaart 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. Als reserve leden voor de 



kascontrolecommissie hebben Annuska van Vlaenderen en Rene Biesheuvel zich 

beschikbaar gesteld.  

De begroting voor 2022 is besproken, de penningmeester stelt voor om de contributie 

niet te verhogen. Voorstel wordt zonder tegenstemmen aangenomen. 

 

7. Routecommissie.  

De rittenkalender voor 2022 is gereed en staat inmiddels op de website. Het zijn 

inclusief de snertrit 9 ritten geworden waarbij getracht is een “rondje” te maken met 

hier en daar voor ons wat onbekende wegen. De opzet blijft hetzelfde, A&B groep 1 

consumptie met punt, C&D groep 2 consumpties met punt. 

De inschrijftafel bij de clubritten heeft versterking gekregen van Annuska van 

Vlaenderen waarvoor onze dank. Rob van Mourik gaat namens New Port 

Tankcontainers nog een jaar door met sponsoren waardoor het inschrijfgeld hetzelfde 

kan blijven, €2,- voor de A/B en €3,- voor de C/D groep. 

De Cycl app heeft inmiddels ruim 100 gebruikers en de eerste ritten via de app zijn 

gemaakt. Iedereen kan hier een rit in zetten zolang het maar niet botst met de datums 

op de rittenkalender. 

Bij de reguliere zondagmorgen ritten heeft het bestuur zorgen over de groepsgrootte 

en de snelheid waarmee gereden wordt. Er zijn best veel leden die zich overschatten 

en in een te snelle groep rijden met alle risico’s van dien. Er is een behoorlijke aanwas 

van nieuwe en vooral jonge leden. Het bestuur ziet het liefst naast de A groep een 

cyclo groep ontstaan. Er wordt gezocht naar jongens die voor een snellere groep het 

voortouw willen nemen.   

 

Kees Nieuwland heeft de meerdaagse 2022 toegelicht, datum is 9 t/m 12 juni. Locatie 

wordt Terborg in de Achterhoek, er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.  

 

Martin Luesing heeft een toelichting gegeven op de maandag en woensdagavond 

training.   

Zodra hier weer mee wordt begonnen wordt dit gecommuniceerd via de bekende 

kanalen. Voor beide avonden wordt de startlocatie de parkeerplaats bij de 

hockeyvelden om 19.00 uur. Verder wordt er doorgegaan op de ingeslagen weg.  

 

Met het sluiten van de kantine tijdens de reguliere ritten is er geen grote barcommissie 

meer nodig. De dames Gea Steenhuis, Jannie Faber en Bea Kruger zijn in het zonnetje 

gezet en bedankt voor de vele jaren bardienst. 

De dames hebben aangegeven geen bloemen te willen ontvangen maar zien liever het 

bedrag hiervan overgemaakt naar giro 555. Gea Steenhuis is voor haar vele werk voor 

de vereniging door de vergadering benoemd tot lid van verdienste. 

Voor de ritten van de kalender is Anton van Putten bereid gevonden om de 

bardiensten op zich te nemen.  

 

8. ATB. 

Voor de Atb’er was er een aantal ritten gemaakt die door corona helaas niet door 

konden gaan. De animo valt sowieso niet mee, ook op de woensdagavond loopt de 

animo hard terug zodra de weersomstandigheden minder worden. Een rit ergens 

anders organiseren zijn de meningen over verdeeld. In de loop van het jaar wordt er 

weer opnieuw gekeken om dit leven in te blazen.  

 

 



9. Avondfietsvierdaagse.   

De Avondfietsvierdaagse gaat definitief niet door. Er is niemand die hiervoor de 

coördinatie op zich wilt nemen. Het is jammer voor dit langlopende evenement 

waarmee door het stoppen ook een bron van inkomsten weg valt. Mocht iemand dit 

alsnog op willen pakken dan horen wij dit graag.  

 

10. Jubilarissen.    

Dit jaar zijn er vier leden die 25 jaar lid zijn van de vereniging. Van de secretaris 

kregen de jubilarissen een sleutelhanger uitgereikt, gegraveerd met het logo van de 

vereniging, naam en datum van inschrijving. 

 

11. 30 jarig jubileum van de vereniging. 

Op 30 oktober bestaat de vereniging 30 jaar. Datum is op een zondag wat een speciale 

clubrit mogelijk maakt. Kees Nieuwland en Willem Zoutewelle nemen hier het 

initiatief in, ideeën en suggesties om deze dag te vieren zijn welkom. 

 

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

De vereniging moet in de toekomst voldoen aan de WBTR. Fred heeft dit nader 

toegelicht. De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) is bedoeld om bestuur 

en toezicht van verenigingen en stichtingen te verbeteren. Er zijn regels opgesteld over 

taken, bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheid. De overheid wil met de wet 

voorkomen dat wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, zelfverrijking, 

misbruik van posities en andere ongewenste activiteiten verenigingen en stichtingen 

schaden. Helaas blijken zaken als ‘een greep uit de kas’ en ‘vriendjespolitiek’ vaker 

voor te komen dan velen denken. De wet gaat dat tegen door procedures en 

verantwoordelijkheden met elkaar te bespreken en vast te leggen. Dit betekent o.a. ook 

wijziging in de statuten, met de ALV van 2023 wordt geprobeerd dit aan de leden te 

kunnen voorleggen.  

Regina Troost heeft uitleg gegeven over de evenementen voor de ALS stichting. In het 

najaar wordt er een sponsorrit samen met WTAC Waterstad georganiseerd. 

 

Fred de Vroom heeft als aftredende penningmeester een buitengewone staat van 

dienst. Met 12 jaar voorzitter (inclusief district Zuid-Holland) en nu alweer 10 jaar 

penningmeester heeft Fred er ruim 20 jaar bestuur erop zitten. Naast zijn bestuurlijke 

taken diverse jaren kartrekker geweest bij de af4d en de laatste jaren naast het beheren 

van de penningen coördinator van de kledingcommissie. Het bestuur wil Fred voor 

zijn inbreng voordragen als erelid van de vereniging en vraagt de vergadering hiermee 

akkoord te gaan. Voorstel wordt zonder tegenstemmen goed gekeurd. 

 

13. Sluiting. 

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

er nog een consumptie aangeboden.  

 


