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Jaarverslag 2019 

 

 

 

 

 
Van het bestuur: 

  
De samenstelling van het bestuur is het afgelopen jaar niet 

gewijzigd en zag er aan het einde van 2019 nog hetzelfde uit.  
Wel is Fred de Vroom na waarnemend penningmeester te 

zijn geweest gekozen als penningmeester. 

Erik den Adel   Voorzitter 

Jaap van den Oever  Secretaris 

Fred de Vroom  Penningmeester  

Piet de Korte  Pr-commissie 

   

 

In het afgelopen jaar kwam het bestuur 6 maal bijeen, hiernaast was er in het voorjaar de algemene 

ledenvergadering. Bij deze vergadering waren 56 leden aanwezig. 

 

Het afgelopen jaar is er na 25 jaar een einde gekomen aan de huurovereenkomst met ‘t Capproen en is 

de verhuizing naar vv Nieuwenhoorn definitief geworden. In januari is er een ledenavond 

georganiseerd met Gert Jacobs als gastspreker. In februari is er een reanimatiecursus gehouden, 

gecoördineerd door Bob van Gog.  

In het najaar is er voor de vrijwilligers van de vereniging een BBQ gehouden.  

 

 

 

 

Secretariaat: 

 
Het ledenbestand bestond op 31 december 2019 uit 199 leden die nog zijn te verdelen in:  

     186 hoofdleden 

         9 gezinsleden 

         2 m-leden (zijn lid bij meerdere verenigingen) 

         2 ereleden. 

 

In het afgelopen jaar zijn er 24 nieuwe leden ingeschreven. Hiernaast hebben 15 leden aangegeven het 

lidmaatschap te willen beëindigen. In augustus is ons clublid Bert Steenhuis op tragische wijze 

verongelukt. Per saldo is het ledenaantal van de vereniging met 8 leden omhoog gegaan.    
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nieuwe leden lidmaatschap beëindigd  

Richard Bakker Kees Oranje Bert Boutkan Derk Rientjes 

Ronard de Visser Remco Roukema Theo Bovenlander Hilko Schipper 

Hans Verheul Quint van Remmerden Hans Fase Peter Stolk 

Bert Barnhoorn Wilbert Borgonjen Bob van Gog Danny van Hoek 

Stephan Niekamp Hein de Bruijn Hans Koole Aad Borsboom 

Rinus Maat Fred de Zeeuw Sjaak van der Linden Jaap Boersma 

Pieter Stroo Jeremy Verschoor Mark Pietjouw Henk van Laar 

Willem van der Vlies Naomi Loosdrecht Tim Pothof  
Jan Vrolijk Hedi ten Have   

Robert Westdijk Frank Kasius   

Jeroen Blom Johanna Meijer   

Martijn Nefkens Remco Krabbendam    

 

   
 

 

 

 

 

 

 
Zoals uit onderstaande grafiek blijkt zit de grootste groep leden in de leeftijdscategorieën boven de 46 

jaar. De gemiddelde leeftijd van de vereniging kwam het afgelopen jaar uit op 57,2 jaar.  
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Routecommissie: 

 
Het afgelopen jaar zijn vrijwel alle ritten onder prima omstandigheden verreden. Slechts 2 ritten 

hadden te maken met wat minder weer, dit is ook direct terug te zien in het aantal deelnemers.  

 

Datum Naam tocht  Deelnemers 

23 februari Snerttocht 61 

7 april Fysio Waasdorp openingsrit 61 

28 april Rondje Anders/Flakkee/Haringvliet 33 

19 mei Rondje Buitenom/Zierikzee/Bruggentocht 62 

23 juni Banaan via Dinteloord/Rondje Kijkduin 42 

7 juli Rondje Moerdijk/Westenschouwen 50 

28 juli Rondje Ooltgensplaat/Om het Westland 16 

18 augustus Rondje Veerse meer/Bruinisse/West-Brabant 43 

15 september Rondje Flakkee/Dwars door VP&Rozenburg 46 

6 oktober Fysio Waasdorp sluitingsrit 13 

 Totaal aantal deelnemers  427 

 

 

Bij de Fysio Waasdorp Opening- en sluitingsrit waren de onkosten van de 

koffiestop voor de vereniging. Bij alle andere tochten van de kalender is de 

koffie met punt weer gesponsord door New Port Tankcontainers.  

Er is opnieuw een sterrenklassement gemaakt. Bij deelname aan een clubrit 

kreeg men een ster. Bij voldoende sterren, het afgelopen jaar 6, kon men 

kiezen uit handschoenen, sokken of een bandana in clubkleuren en 

voorzien van het clublogo.   

Van de 212 leden (op dat moment) zijn er 27 die dit aantal gehaald hebben. 111 leden hebben aan 1 of 

meer clubtochten deelgenomen. 101 leden hebben aan geen enkele tocht deelgenomen.  

    

De volgende voorrijders hebben ervoor gezorgd dat alle ritten goed verlopen zijn; 

Marcel Bakker Rob van Mourik Jaap van den Oever 

Laurens de Groot Rick Kouwenhoven Fred de Vroom 

Ad van Gastel Hans de Zwart  

      

Aan het begin van het jaar is er opnieuw een "snerttocht" georganiseerd door Atie Tanis, 61 leden 

hebben hieraan deelgenomen en de kou getrotseerd. Dank aan Anton van Putten die voor vertrek en 

aankomst zijn winkel beschikbaar heeft gesteld.  

De meerdaagse van vorig jaar met bestemming Zuid-Limburg heeft het afgelopen jaar een vervolg 

gekregen. Een geslaagd evenement met 21 deelnemers. Dit evenement zal ook het komende jaar weer 

op de kalender staan.   

De 3-daagse was het afgelopen jaar gewijzigd naar een Rondje Nederland van 4 dagen. Ook werd er 

voor het eerst met de meerdaagse met twee groepen gefietst. Mede door de fantastische 

weersomstandigheden een geslaagd evenement.   

De D-groep heeft nog een aantal tochten waaronder de Elf dorpentocht, elders gereden.  

 

Het succes van het rondje op de woensdagavond nieuwe stijl heeft het afgelopen jaar opnieuw een 

vervolg gekregen. Iedereen die aan dit succes een bijdrage heeft geleverd bedankt hiervoor!    
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Pr-commissie: 

 

- Sponsoren en adverteerders 

Lex Nederlof heeft voor een nieuwe advertentie LANNA Tours Fietsvakanties Thailand gekozen. Wij 

kunnen nog wel oa. wielerkleding bij Lex bestellen. Helaas is 1 adverteerder aan het eind van het jaar 

gestopt. Het betreft kapsalon Linda. WTAC Waterstad begroette in de tweede helft van 2019 2 nieuwe 

adverteerders tw.: Xtra Makelaardij en Deko bikesport. 

 

- PLUS Trommel heeft wederom een sponsoractie opgezet. Onder de deelnemende sportverenigingen 

werd € 11.000.-- na rato verdeeld. WTAC Waterstad ontving € 174,54. Zoals bekend is PLUS 

Trommel tevens de hoofdsponsor van de AF4D en Fysio Waasdorp de hoofdsponsor van WTAC-

Waterstad. 

 

- redactiecommissie 

Vele leden stuurden clubritverslagen in en ook werd copy van diverse onderwerpen ingeleverd voor 

het welslagen van onze clubblad. Piet Sas zorgde weer voor distributie naar alle bezorgers en de 

navolgende leden deponeerden de clubbladen in de diverse brievenbussen.  

Het zijn:  

Peter ‘t Hart, Alex Dorst, Peter Korsman / Richard Bakker, Jannie Faber, Sig Wollburg, Willem 

Tuijtel, Hans Andeweg, Piet de Korte, Sjaan de Winter, Leo Noordermeer, Willem Roodbol, Bouwe 

van Kempen, Jaap vd Oever, Bob van Gog en Hans den Otter. 

 

- Website 

De website wordt door de webmaster Willem Zoutewelle up to date gehouden. Het afgelopen jaar is de 

website aangepast om clubkleding te bestellen.   

 

 

Avond fietsvierdaagse:  

 
Met het stoppen van de oudgedienden Alex vd Knaap en Willem Zoutewelle, ligt er voor de bestaande 

commissie een behoorlijke uitdaging om de vrij gekomen posities weer te bezetten. Met dik 200 leden 

geen probleem….. zou je zeggen. Toch duurt het tot eind maart voordat de aftrap plaats vindt van de 

AF4D. Rick Kouwenhoven en Miranda Kievit komen de commissie versterken die verder bestaat uit 

Miranda vd Schee, Anton van Putten, Joep Versluis en Kees Nieuwland.   

De 26e editie van de AF4D van Hellevoetsluis, een van de langst lopende meerdaagse evenementen op 

Voorne & Putten, kent dit jaar zeer Hollandse weersomstandigheden. 

Van broeierig warm tot een heerlijk briesje en van een plaatselijk 

regenbuitje tot zomerse temperaturen op de slotavond. De aangekondigde 

code rood gaat Hellevoetsluis net voorbij en is dan ook loos alarm. Niets 

weerhoud de ruim 600 fietsers van hun deelname en wat prima aansluit 

bij het thema van deze AF4D ,,Samen Sportief” oftewel beweging voor 

jong en oud.  De fietsvriendelijke en afwisselende routes brengen de 

deelnemers langs de mooiste en vaak ook onbekende plekjes van 

Hellevoetsluis en omgeving. De fietsers, variërend van zeer jong tot respectabele leeftijd, hebben de 

keuze uit 3 afstanden. De 10km voor veelal de jongste deelnemers, de 17.5km als gezinstocht en de 

25km voor de mensen met de lange adem met eventueel van trapondersteuning voorzien. Voor veel 

mensen ook een ideale gelegenheid om de nieuwste generatie fiets, de E bike, beschikbaar gesteld 

door Rijwielenspecialist Anton van Putten eens uit te proberen. Dagelijks worden de deelnemers door 

PLUS Trommel, de hoofdsponsor van de avond fiets4daagse vanaf het eerste uur, bij de 

controlepunten voorzien van nieuwe energie middels een hapje en een drankje. Zoals inmiddels 

gebruikelijk, is er weer een heus attractiepark opgebouwd met springkussens en een hindernisbaan. 

Populair blijft ook een ritje met het bekende stoomtreintje van treinmachinist Sieg Wolburg en alles 

met muzikale ondersteuning door zanger Ed & DJ Hans. Klapstuk op de slotdag is de traditionele 

verloting. Bij zowel de jeugd als volwassenen zijn weer vele gelukkige prijswinnaars met als 

hoogtepunt de 10 door PLUS Trommel beschikbaar gestelde boodschappenpakketten. 
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Zonder externe middelen is het bijna onmogelijk nog een evenement te organiseren. Hetzelfde geldt 

met de inbreng van onze vrijwilligers, in feite zijn dit de kopmannen en vrouwen binnen onze 

vereniging. Vaak dezelfde gezichten, leden die waarschijnlijk goed beseffen dat ook WTAC een 

vereniging is waarin alleen samen evenementen kunnen worden 

gerealiseerd.  Namens de AF4D commissie kijken wij terug op een 

geslaagde editie, ondanks de kortere voorbereiding bedanken wij nogmaals 

alle vrijwilligers voor hun inzet en betrokkenheid, Richard en Coby van ‘t 

Capproen, PLUS Trommel als hoofdsponsor voor de algemene support en 

ondersteuning, Gemeente Hellevoetsluis, Stichting Push, van den Ban 

Autobanden en Vitaal Centraal voor de financiële en of materiële bijdrage 

en Anton van Putten Rijwielen voor de technische ondersteuning. 

 
De commissie van de af4d 2019 zag er als volgt uit;  

 

Joep Versluis Kees Nieuwland Rick Kouwenhoven  

Anton van Putten Miranda Kievit Miranda van de Schee  

 

 

 

Kleding commissie: 

 
Voor de aanschaf van clubkleding zijn er nu twee 

pasmomenten per jaar. Daar er nu kleine aantallen 

besteld kunnen worden wordt er geen voorraad 

meer aangehouden. Ad van Gastel coördineert dit 

in samenwerking met de penningmeester.  

Alle clubkleding is ook via de website te bestellen.  

 

 

 

 

 

Lief en leed: 
Met een gemiddelde leeftijd van de vereniging die een flinke stijgende lijn laat zien komen er ook 

meer kwaaltjes en gebreken bij de leden. Atie Tanis zorgt ervoor dat aan eenieder die hiervoor in 

aanmerking komt op gepaste wijze aandacht wordt geschonken. 

Hiernaast zorgt Gea Steenhuis ervoor dat u op uw verjaardag een mooie kaart in de brievenbus heeft. 

 

 

Barcommissie: 
De meest stabiele commissie van de vereniging, de barcommissie zit op dit 

moment op de “reservebank”. Met de verhuizing naar vv Nieuwenhoorn 

hebben we de luxe dat de barbezetting voor ons geregeld wordt. Voorlopig 

blijven de leden van de  commissie, Gea Steenhuis, Bea Kruger, Jannie 

Faber, en Anton van Putten op de achtergrond stand-by. Deze leden hebben 

er tot september weer voor gezorgd dat vrijwel elke zondagmorgen het 

clubgebouw open was en er een vers bakje koffie voor u klaar stond.   

Leden van de barcommissie en alle andere vrijwilligers namens bestuur hartelijk bedankt voor jullie 

inzet. 

 

 

De secretaris 

 

 


