
Notulen van de Algemene ledenvergadering dd. 25oktober 2021. 
 
Aanwezig: 29 leden inclusief bestuur. 
Afwezig met kennisgeving: Ton de Koning, Hans den Otter, Marijke van de Berk, Willem 
Tuijtel, Sjaan de Winter, Ad van Gastel, Miranda Kievit, Huib van Damme, Jannie Faber, 
Kees Nieuwland, Piet Sas, William Boot, Joep Versluis, Leo Gouw, Piet de Korte en Dirk en 
Regina Muilenburg.   
 

1. Opening. 
De voorzitter opende de vergadering met een welkom voor iedereen. Enkele leden 
hebben aangegeven niet te komen omdat zij de situatie in de kantine gezien corona 
niet veilig vinden. De stoelen voor de aanwezige zijn ruim neer gezet, degene die hier 
een slecht gevoel bij heeft kan dit nu nog aangeven.    
  

2. Bestuursverkiezing.  
Erik den Adel is als voorzitter aftredend en stelt zich herkiesbaar. Er hebben zich geen 
tegenkandidaten gemeld, Erik wordt zonder tegenstemmen voor een nieuwe periode 
als voorzitter gekozen. 
Atie Tanis stelt zich na al vele vrijwilligerstaken verkiesbaar als algemeen bestuurslid, 
Atie wordt zonder tegenstemmen in het bestuur opgenomen. 

 
3. Mededelingen en ingekomen stukken. 

Voor afwezigheid met kennisgeving zie boven.   
Pieter Meijer heeft een voorstel voor een winteractiviteit, dit wordt later in de 
vergadering behandeld. 
De ziekenboeg is kort besproken, alle gevallen (bij ons bekend) is positief nieuws over 
te melden geweest.   

 
4. Notulen van de voorjaarsvergadering 14-2-2020.    

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 2022 en begroting voor 

2021. 
De penningmeester Fred de Vroom heeft een toelichting gegeven op het financiële 
jaarverslag van 2020.  
Koos Wuyster en Laurens de Groot hebben voor de laatste maal 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 2021 is besproken, de penningmeester stelt voor om de contributie 
voor 2022 met €2,50 te verhogen. Willem Zoutewelle vraagt waar de contributie 
verhoging voor nodig is. Er zijn in de corona periode vrijwel geen uitgave geweest 
terwijl er wel subsidie is binnen gekomen. De penningmeester geeft aan dat alle 



kosten stijgen, er zijn veel nieuwe leden die kleding aanschaffen waar de vereniging 
21% subsidie op geeft. Ook wil het bestuur naar sterritten zonder inschrijfgeld. 
Willem Zoutewelle geeft aan ook na de uitleg tegen een contributie verhoging te zijn. 
Er volgt een stemming waarbij het voorstel met meerderheid van stemmen wordt 
aangenomen. 
De nieuwe kascontrolecommissie bestaat uit Nico Hulstaart en Ad van Gastel, de 
nieuwe reserveleden zijn René Biesheuvel en Annuska van Vlaenderen.  
   
 

7. Routecommissie.  
Een korte terugblik op 2021 liet zien dat er na een moeizame start i.v.m. corona een 
fantastisch seizoen is geweest. Met gemiddeld 60 leden per rit een zeer goede opkomst 
bij de sterritten. Rob van Mourik, helaas niet aanwezig, wordt opnieuw bedankt voor 
het sponsoren van de koffie met appelpunten.  
Van de ruim 220 leden zijn er 17 die 6 of 7 sterritten hebben gereden, na de 
vergadering mogen zij kiezen uit handschoenen, bandana of sokken.   
De kalender van de sterritten voor volgend jaar is met de ALV van 2022 medio april 
bekend. Er wordt vrijwel op dezelfde voet verder gegaan. De verkeersveiligheid krijgt 
opnieuw extra aandacht. Te grote groepen worden gesplitst en het dragen van de 
hesjes voor de voorrijders/wegkapiteins wordt nieuw leven ingeblazen.  
Op zondagmorgen vertrekt er een cyclo groep vanaf het hek bij de Haringvlietweg. 
Om iedereen in de juiste groep te laten fietsen zal dit zal beter gecommuniceerd 
worden binnen de vereniging.  
Er wordt met de komende wintermaanden een aantal maal een zondagmorgenrit 
zonder koffiestop gereden. De frequentie hiervan wordt afhankelijk van de animo. 
Volgend jaar bestaat de vereniging 30 jaar, ideeën en suggesties om dit te vieren zijn 
welkom.  
 
Martin Luesing geeft een toelichting op de maandagavond groep. Bij goed weer staan 
er regelmatig 70 fietsers. Het streven is om met groepen van circa 15 mensen te fietsen 
waardoor er regelmatig met 4 of 5 groepen wordt gereden.  
De woensdagavond is vaak iets rustiger en is verdeeld in 2 groepen qua snelheid. Om 
het iedereen naar de zin te maken is hier sinds kort ook weer een cyclo groep 
opgericht. Volgend jaar gaan we door op de ingeslagen weg.  
 
Voor de organisatie van de meerdaagse 2022, al jarenlang in handen van Kees 
Nieuwland, heeft Kees assistentie gekregen van Willem Zoutewelle. 
De datum is inmiddels vastgesteld op 9 t/m 12 juni. Locatie wordt regio Arnhem, deze 
omgeving bied genoeg mogelijkheden voor het rijden van uitdagende ritten. Met de 
komende ALV worden de verdere plannen bekend gemaakt.  
 
Pieter Meijer wil van de winter bij voldoende animo een fietsclinic baanwielrennen 
organiseren. Pieter zorgt voor de uitwerking van het plan wat hierna naar de leden 
gestuurd wordt. Initiatief wordt enorm gewaardeerd.  
 
Er is een app (Cyql) ontwikkeld voor verenigingen die door de NTFU gratis aan haar 
leden wordt aangeboden. Met de app Cyql is voornamelijk een efficiëntere 
communicatie mogelijk. Alle leden kunnen hierin een rit aanmaken, ook is het 
mogelijk filters in te stellen om alleen melding te krijgen van de ritten die aan 
persoonlijke voorkeuren voldoen. 



Er zijn nu een aantal beheerders bezig om de app naar onze wensen in te delen. Zodra 
dit gereed is krijgen alle leden een mail met handleiding voor installatie van de app 
met een activatiecode. Alle informatie over de app Cyql is ook te vinden op de website 
van de NTFU.  
 

8. ATB. 
De ATB is de laatste jaren onderbelicht geraakt bij de vereniging. Willem Zoutewelle 
gaat de komende winter een aantal ritten organiseren om te kijken hoe de animo is 
onder de leden. Ook een rit over het strand behoort tot de mogelijkheden. Willem 
houd contact hierover met Martin Luesing om het e.e.a. te combineren.  
 

9. Avondfietsvierdaagse.   
De Avondfietsvierdaagse staat voor volgend jaar op de kalender. Miranda Kievit 
(afwezig i.v.m. vakantie) heeft laten weten dat dit evenement in principe door gaat. 
Vrijwilligers zijn van harte welkom, nadere informatie omtrent de plannen wordt met 
de ALV in het voorjaar bekend gemaakt. 
 

10. Jubilarissen.    
Dit jaar zijn er drie leden die 25 jaar lid zijn van de vereniging. Helaas was alleen 
Peter Croese van de jubilarissen aanwezig. Van de secretaris kreeg Peter een 
sleutelhanger uitgereikt, gegraveerd met het logo van de vereniging, naam en datum 
van inschrijving. 
 
Eric Waasdorp heeft een bijzondere staat van dienst bij de vereniging. Als sponsor 
vrijwel vanaf het prille begin aanwezig, wat best een unicum genoemd mag worden. 
Verder heeft Eric de vereniging altijd gesteund met de EHBO en AED cursussen. Het 
bestuur wil Eric Waasdorp voordragen als erelid van de vereniging en vraagt de 
vergadering hiermee akkoord te gaan. Voorstel wordt zonder tegenstemmen goed 
gekeurd. Eric krijgt uit handen van de voorzitter een ingelijst shirt overhandigd. 
Martin Luesing krijgt een attentie met bos bloemen voor zijn positieve invloed op de 
maandag en woensdagavond trainingen. 

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

Willem Zoutewelle merkt op dat er in de wintermaanden niets wordt georganiseerd op 
het sociale vlak zoals kaarten.  
De afgelopen periode hebben we te maken gehad met corona, komende winter wordt 
er een clinic baanwielrennen georganiseerd. In het verleden is er vaak iets 
georganiseerd maar viel de animo van de leden tegen. 
Nico Hulstaart vraagt of de reanimatie cursus volgend jaar doorgaat? Indien corona 
hier geen stokje voor steekt gaat dit volgend jaar door. 
 

12. Sluiting. 
De voorzitter bedankte ieder voor zijn komst en inbreng. Namens de vereniging wordt 
er nog een consumptie aangeboden.  
 


