Verslag van de jaarvergadering 2016
Gehouden op zaterdag 28 januari 2017 in het clublokaal De Greune Mert
Aanwezig: 44 leden (62%)
Afwezig met kennisgeving:13 leden(19 %) Afwezig zonder kennisgeving: 15 leden (21%)
1. Opening /Welkom:
De voorzitter heet iedereen van harte welkom en opent de vergadering.
2. Verslag van de secretaris : Evaluatie seizoen 2016
• Traditioneel werd het seizoen geopend met de Vesdre-rit op 13 maart. Na de rit was er koffie met vlaai .
• Clubrit “La Roche” is gereden door groep 1 en 2 , resp. op 28 mei en 27 augustus. Groep 3 reed de rit Liernieux
(Ardennen-rit van 170 km) op zaterdag 13 augustus. Groep 4 reed de rit Koningsbosch-Maaseik op 5 augustus en
groep 5 fietste naar Maaseik toe op 21 mei.
• Clubkampioenen 2016 werden Mathy Maes en Luciën Beyers.
• Er waren in 2016 geen jubilarissen en ook komend jaar 2017 niet.
• “Chrono Val-Dieu.” werd geannuleerd voor 2016. Er bleek onvoldoende belangstelling te bestaan.
• Ledenbestand: zie punt 6
• Nieuwe kleding in 2017: In september en oktober hebben de “pasrondes” plaats gevonden.
De kledinglijsten zijn inmiddels bij Vermarc aangeleverd en de uitreiking van de nieuwe sets is voorzien op 11
maart 2017. Zie verder punt 7.
• Opmerking Kleding voorschriften: ook in de winter wordt verwacht de huidige actuele clubkleding te dragen, we
hebben tenslotte niet voor niets winterkleding aan het pakket toegevoegd.
3. Financieel verslag penningmeester.
Namens de huidige commissie, bestaande uit Eddie Blanc en Frans Hollander, doet Frans verslag van hun bevindingen. Zij
geven decharge aan de penningmeester.
De zittingstermijn van Eddy Blanc is verstreken (2 jaar) .Martijn Steijns neemt zijn plaats in. Volgens de statuten moet er
ook een reserve lid zijn. Erik Kessels stelt zich hiervoor beschikbaar.
Op 31 december 2016 was er een positief saldo van €12.842,-4. Verslag van de jaarvergadering 2015.
Het verslag is in februari 2016 op de website geplaatst. Hierop zijn géén reacties gekomen. Het verslag wordt hiermee
vastgesteld.
5. Bestuur / aftredende bestuursleden 2017.
In 2017 betreft dit secretaris Jef Henquet. In 2018 Math Poismans en Arno Heijnen.
Jef heeft aangegeven zijn huidige bestuursfunctie als secretaris verder te willen voortzetten, maar eenieder is vrij om zich
eveneens kandidaat te stellen.
Er hebben zich geen nieuwe kandidaten gemeld , hetgeen betekent dat de zittingstermijn van Jef met 3 jaar is verlengd tot
2020.
6. Ledenaantal: van 78 terug naar 72 in 2017
Het totaal aantal leden in 2016 was 78.
Zes leden hebben inmiddels aangegeven hun lidmaatschap per 1 januari 2017 te zullen beëindigen.
Het betreft : Servé Aarts-Tonny Pachen-Rolf Pachen- Guido Jeukens – Tom Purnot en Jan Holla.
Zodoende starten we 2017 met 72 leden.
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7. Nieuwe kleding in 2017 :
We hebben voor onze nieuwe kleding de volgende sponsoren weten te contracteren:
 Cafe de Greune Mert .
 Verhuisbedrijf Pinxt
 G&W gezondheidswinkel Richard Broers
 Nijhof-Wassink, logistieke dienstverlening o.a. van Sabic http://www.nijhof-wassink.com/ ,waarvoor dank aan
Ed Op den Camp.
 Werkzaamheden voor Stg. Hel van het Mergelland/Volta Limburg Classic inzake bezetting verzorgingsposten.
We plaatsen het logo van VLC op het tenue , zoals gebruikelijk.
Kledingpakket: we bieden extra aan : een windjack en een paar sokken, naast dezelfde set kleding als voorheen (5 stuks).
Totaal dus 7 stuks.
De nieuwe kleding wordt op zaterdag 11 maart, vanaf 17.00 uur , tijdens een feestelijke bijeenkomst in ons clublokaal aan
de leden overhandigd.
8. Contributie
We zullen deze handhaven op € 90,-- per jaar.
Contributie 2017 uiterlijk vóór 15 maart a.s. overmaken op rekeningnummer NL63 RABO 0117 5092 80, t.n.v. TC
Wielervrienden Eijsden, onder vermelding van “naam en contributie 2017” . Wij verzoeken iedereen de contributie tijdig te
betalen.

9. Programma 2017 / Clubritten / kruisjesklassement / GPX -bestanden
De openingsrit van het seizoen is op zondag 12 maart 2017. Na afloop koffie met vlaai.
Clubritten: De rit “La Roche” blijft als clubrit gehandhaafd. Deze rit wordt door groep 1en 2 gereden. Groep 3 rijdt
Ardennenrit-Lierneux. Hopelijk rijden groep 4 en 5 wederom hun clubrit.
De data van de clubritten tijdig bij het bestuur melden.
 Elk lid is vrij om aan iedere clubrit deel te nemen. Maar…men ontvangt maar één kruisje.
Presentielijst: Reglement kruisjes/ clubkampioen, voortzetting in 2017
Criteria:
 Je vertrekt samen met de hele groep en rijdt minimaal ¾ van de rit gezamenlijk (tot aan de pauze).
 Presentielijst invullen: ook verantwoordelijkheid dragen voor noteren na de rit, bijv. ook de wegkapitein of een
ander groepslid vult de lijst in, niet alleen het bestuurslid.
 Clubritten tellen ook mee (zie boven): dat zijn La Roche (groep 1 en 2), Route Ardennais Liernieux ( groep 3),
voor groep 4 en 5 horen we wel welke rit dat wordt.
 Ook een kruisje voor hulp/verzorgingspost/controle bij VLC-toertocht (2 april) en BBC (7 oktober) .
 Verplichting om minimale deelname aan 12 zondagritten gedurende het xxx-seizoen, zoals ons huishoudelijk
reglement dit aangeeft. We vragen leden om bij langere afwezigheid om gegronde redenen dit bij het
bestuur/secretaris kenbaar te maken.
GPX-bestanden voor de Garmin:
Dennis Royen heeft in samenwerking met Math Poismans al een flink aantal ritten genummerd en op de site geplaatst die je
kunt downloaden en gebruiken. Dennis geeft een toelichting. De GPX-bestanden staan onder menu Clubritten Routes.
De ritten worden voorzien van een nummer dat weer correspondeert met betreffende zondagrit.
Dennis verzoekt leden, die in bezit zijn van GPX-bestanden van onze ritten zich bij hem te melden. Max Roosen, Jos
Roeden, Rob Stassen, Erik Kessels, Ed Steijns voor groep 3 en Ed op den Camp voor groep 4 beschikken over dergelijke
GPX-ritten. Gelieve zich te melden bij Dennis.
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10. Afsluiting fietsseizoen /feestavond
Het fietsseizoen 2017 zal worden afgesloten met een feestavond met huldiging van de clubkampioen(en). Deze afsluiting
zal in principe plaatsvinden op zaterdag 14 oktober 2017.
Voorafgegaan door een clubrit naar Sibbe met een gezamenlijke koffiestop voor alle groepen aldaar.
11. Meer leden-inzet bij hulpposten toertochten VLC-AGR2 dagen-BBC en Kids Triathlon
Een steeds weer terugkomend discussie-item in de jaarvergadering. Blijkens de statistieken helpt ongeveer maar
32% ( 25 leden) bij deze activiteiten. De inkomsten die we hiervoor innen zijn € 1200,- per jaar. Dat is een mooi
bedrag. We willen graag zien dat meer (alle) leden helpen bij deze activiteiten.
De meerderheid van de aanwezige leden is bereid te helpen en coördinator Bèr Fraats zal derhalve voor alle leden
een indeling maken betreffende de bezetting van de diverse hulpposten bij VLC-Toertocht ( zondag 2 april) –
AGRT ( op vrijdag en zaterdag 14-15 april) – BBC ( op zondag 8 oktober) . De Kids Triathlon is op een
vrijdagavond in juli ( van 18.00-20.30 uur) Hiervoor is Jef Henquet aanspreekpunt.
Deelname 2016
Volta toertocht
AGRT vrijdag
AGRT zaterdag
BBC
Iron Kids
totaal

WVE
15
9
13
17
8
62

Nodig 2017
20
10-15
25-30
22
9

Belangrijke toevoeging/wijziging:
Na weloverwogen overleg binnen het bestuur en na samenspraak met coördinator Bèr Fraats achten we het wenselijk om
een aanpassing te doen. Mede aangezien een aantal van de aanwezige leden bereid is tot een verhoogde contributiebijdrage.
Graag aangeven wat je wil:
O Ja , ik help mee.
O Nee, ik help niet mee maar betaal €20,-- per jaar meer contributie , zijnde € 110,Gelieve hiervoor te reageren per mail tot uiterlijk 12 februari. Zie aankondiging.
12. Huishoudelijk reglement
Dit is verder vorig jaar aangepast inzake contributie, kledingplicht/kledingaanschaf nieuwe leden en minimale deelname
aan clubritten tijdens het zomerseizoen: dit is verhoogd van 10 naar 12x deelnemen.
Het huishoudelijk reglement is te vinden op onze website onder menu: Over ons.
13 .Rondvraag/ overige mededelingen:
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.
14.Sluiting:
De voorzitter dankt de aanwezige leden voor hun aandacht en inbreng en sluit om 18.20 uur de vergadering.
N.B. Op-aanmerkingen over het verslag kunnen tot 1 maart 2016 bij de secretaris schriftelijk worden ingediend.
Namens het bestuur,
Jef Henquet, secretaris.
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