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Jaarverslag 2021 

 

 

 

 

 
Van het bestuur: 

  
Het jaar 2021 is een herhaling van 2020, opnieuw geschiedenis maar zal ook niet snel vergeten 

worden. Het corona virus heeft de eerste maanden van het jaar weer veel impact gehad op het 

verenigingsleven. Gevolg hiervan; geen af4d, Limburg meerdaagse, rondje Nederland en een aantal 

geannuleerde clubritten.    

Het bestuur is het afgelopen jaar uitgebreid naar 5 personen. Atie Tanis is met de laatste ALV als 

algemeen bestuurslid het bestuur komen versterken.   

Eind 2021 had het bestuur de volgende samenstelling. 

 
Erik den Adel   Voorzitter 

Jaap van den Oever  Secretaris 

Fred de Vroom  Penningmeester  

Piet de Korte  Pr-commissie 

Atie Tanis  Algemeen bestuurslid  

 

In het afgelopen jaar kwam het bestuur door alle perikelen slechts 5 maal bijeen. De algemene 

ledenvergadering is door de omstandigheden in het najaar, op 25 oktober gehouden. Bij deze 

vergadering waren 29 leden aanwezig. Tijdens deze vergadering is Eric Waasdorp door de vergadering 

benoemd tot erelid. 

In november is er besloten het huurcontract met vv Nieuwenhoorn niet te verlengen en terug te gaan 

naar AKV ’t Capproen.   

 

 

Secretariaat: 

 
Het ledenbestand bestond op 31 december 2021 uit 220 leden die nog zijn te 

verdelen in:  

 211 hoofdleden 

 6 gezinsleden 

 3 ereleden. 

 

In het afgelopen jaar zijn er 18 nieuwe leden ingeschreven. Hiernaast hebben 10 leden aangegeven het 

lidmaatschap te willen beëindigen. Per saldo is het ledenaantal van de vereniging met 8 leden omhoog 

gegaan.    
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nieuwe leden lidmaatschap beëindigd  

Nick Kap Frans Jansen Peter van Uden  
Richard Koppenaal Ferry de Graaf Jan Vrolijk  

Suus Rijsdijk Ricardo van Marion Gerrit de Goeij  

Ralph van de Grijp Aart Burghout Hans Schildt  

Johan de Korte Mart Beerman Laura Jooren  

Jacqueline Mol Barry Visser Chiel Walters  

Peter van Os Nick van der Vlies Louis Michielsen  

Patrick Borsboom Michiel Fluit Kees van der Weijden  
Jeffrey Koole  Fred de Zeeuw  

Pieter Fokker  Gert Barendregt  

    

     

 

   
De gemiddelde leeftijd van de vereniging kwam het afgelopen jaar uit op 56,7 jaar. In de onderstaande 

grafiek is de verdeling van leeftijd van de leden te zien. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Routecommissie: 

 
Het begin van het fietsjaar 2021 is een moeizame start geweest. Tot juni was het niet mogelijk om in 

groepsverband een rit te rijden. In de maand mei is er een alternatieve rit geweest waar 21 leden aan 

hebben deelgenomen. Vanaf juni was het weer mogelijk om ritten te organiseren. Uiteindelijk zijn er 6 

ritten in clubverband gemaakt. Opkomst bij alle ritten was zeer goed met overwegend zeer goede 

weersomstandigheden.   
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Datum Naam tocht Deelnemers 

Maand mei Alternatieve clubrit 21 

13 juni Rondje Banaan (uitgestelde openingsrit) 61 

18 juli Rondje Colijnsplaat/plompe toren 61 

15 augustus Rondje Kruisland/Westland 65 

5 september Rondje Bruinisse/ Bruggentocht 57 

26 september Rondje Zierikzee/Binnenmaas 51 

10 oktober Weeda vd Berg sluitingsrit 67 

 Totaal aantal deelnemers  383 

 

 

Bij de (uitgestelde) openingsrit en de Weeda vd Berg sluitingsrit waren de 

onkosten van de koffiestop volgens traditie voor de vereniging. Bij alle 

andere tochten is de koffie met punt weer gesponsord door New Port 

Tankcontainers.  

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

van de kalender heeft men een ster gekregen. Bij voldoende sterren, het 

afgelopen jaar 6 of 7, was er de keuze uit handschoenen, sokken of een 

bandana in clubkleuren en voorzien van het clublogo.   

Van de 221 leden (op dat moment) zijn er 17 die dit aantal gehaald 

hebben. 116 leden hebben aan 1 of meer clubtochten deelgenomen. 107 

leden hebben aan geen enkele tocht deelgenomen. Het volledige 

klassement is te vinden op de website.  

    

 

 

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

Marcel Bakker Rob van Mourik Jaap van den Oever 

Laurens de Groot Jaco van Herp Fred de Vroom 

   

      

  

De maandag en woensdagavond trainingen zijn doorgegaan op de ingeslagen weg. De deelname aan 

deze avonden is zeer goed te noemen. Op de maandagavond zijn 

er vaak 60-70 deelnemers en wordt er met 4 soms 5 groepen 

gereden. Iedereen die aan dit succes een bijdrage heeft geleverd 

bedankt hiervoor!    

 
Pr-commissie: 

 

Sponsoren en adverteerders 

Dit jaar valt op dat verschillende adverteerders gebruik maakten van de mogelijkheid om de 

advertentie van de betreffende bedrijfstak op een willekeurig moment aan te passen. 

WTAC-Waterstad begroet twee nieuwe adverteerders t.w.: S. van Adrighem met Optidee en J.A. 

Meijer met Escaperoom the Butcher. 

Plus Trommel organiseerde opnieuw een fantastische sponsoractie. Van zondag 5 september t/m 

zaterdag 13 november konden vouchers worden gespaard en worden omgezet in sponsorpunten. 

 

Redactiecommissie: 
Ondanks de corona zijn diverse clubritten gefietst. Helaas werden weinig club rit verslagen ingestuurd. 

Gelukkig was de ‘rijdende reporter’ van de C groep een positieve uitzondering. Ook van de D groep 

verscheen incidenteel een verslag. Ad van Gastel begon in januari 2021 als distributeur van ons 

clubblad. Hij voorzag de vele wijkbezorgers/ters van een pakketje clubbladen. De wijkbezorgers/ters 
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schoven de bladen weer in de brievenbussen van de leden, sponsoren en adverteerders. De namen: 

Peter ‘t Hart, Alex Dorst, Richard Bakker, Jannie Faber, Sig Wollburg, Willem Tuijtel, Hans 

Andeweg, Piet de Korte, Sjaan de Winter, Leo Noordermeer, Willem Roodbol, Bouwe van Kempen, 

Jaap van den Oever, Hans den Otter. 

 

 

Website; 

De website wordt up to date gehouden door de webmaster Willem Zoutewelle.    

 

 

Kleding commissie: 

 
Voor de aanschaf van clubkleding zijn er 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. 50 leden hebben het afgelopen 

jaar clubkleding besteld waarvan 24 via de 

pasavonden. 

Alle clubkleding is ook via de website te 

bestellen.  

 

 

 

 

Lief en leed: 
Met een gemiddelde leeftijd van de vereniging die niet echt laag is komen er ook wat meer kwaaltjes 

en gebreken bij de leden. Helaas hebben we het afgelopen jaar ook te maken gehad met een zware 

valpartij. 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. 

Doordat Gea zelf in de ziekenboeg is terecht gekomen is het verzorgen van de verjaardagskaarten 

tijdelijk overgenomen door Atie Tanis. 

 

EHBO en reanimatie: 
Het afgelopen jaar is er door de omstandigheden geen AED en EHBO cursus 

gehouden. Indien de omstandigheden het toelaten wordt dit in 2022 weer 

opgepakt.  

 

 

De secretaris 

 

 


