Verslag van de jaarvergadering 2014
Gehouden op 23 januari 2015 in het clublokaal De Greune Mert
Aanwezig: 42 leden (58%)
Afwezig met kennisgeving:13 leden(18%)

Afwezig zonder kennisgeving: 17 leden (24%)

1. Opening /Welkom:
De voorzitter heet iedereen van harte welkom en opent de vergadering met enkele mededelingen.
2. Verslag van de secretaris :Evaluatie Jubileumjaar 2014
 We mogen terugzien op een geslaagd jubileumjaar. Een woord van dank voor het Jubileumcomité :Jan
Holla, Erik Kessels, Theo Partouns, Robert Duijkers en Roy Bormans voor hun geleverde
inspanningen bij het aankleden van ons clublokaal, het organiseren van de 2Daagse Leuven en de
Chrono Val –Dieu. Chapeau en merci !
 Verder is er een Nieuwsbrief , Stavaza, geïntroduceerd, welke dit jaar 4 keer verschenen is.
 Ook zijn we actief op Facebook, onder de naam wielervriendeneijsden,(beheerder Mark Janssen) en in
november is onze vernieuwde website online gegaan. Voor dit laatste danken we Marco Poismans, die
vele uren belangeloos aan de omzetting gewerkt heeft. Marco ondersteunt ons reeds sedert het begin
van de website in 2004. Bedankt Marco ! Math-Mathy en Jef vormen namens het bestuur het websiteteam.
 Via bijdragen in de Etalage en www.eijsden.nu hebben we het jubileumjaar onder aandacht van de
gemeenschap gebracht.
 Tijdens de feestavond werden onze 9 jubilarissen gehuldigd en werd hen een blijvende herinnering
aangeboden.
 Clubkampioen werd onze Belgische wielervriend Maurice Swinnen.
 Jef Creuwels won voor de 4de keer de “Chrono Val-Dieu. Een terechte “Mister Chrono”.
 Het bestuur is tevreden over de toevoeging van de extra fietsgroep. De groepen zijn nu meer in
“balans”.
 Groep 4 maakte een 3-tal langere zomerritten op de donderdag.(tussen de 125 en 150km) Hiervoor
was de deelname groot. Hopelijk krijgt dit initiatief in 2015 een vervolg.
3. Financieel verslag penningmeester
De leden van de huidige kascommissie, bestaande uit Ed Steijns en Pierre Linckens doet verslag van hun
bevindingen van onze penningmeester. Controle heeft plaatsgevonden en akkoord bevonden. De
penningmeester wordt decharge verleend.
Vanwege de extra uitgaven van het 40-jarig jubileum , 2 daagse Leuven en kledingverstrekking aan de nieuwe
leden is er € 2500,- ingeteerd op de reserves.
M.b.t. de kascommissie: de zittingstermijn van Ed Steijns is verstreken (2 jaar).Eddy Blanc stelt zich
beschikbaar en zal samen met Pierre Linkens de kascommissie voor 2015 vormen.

4. Verslag van de jaarvergadering 2014
Hierop zijn géén reacties gekomen. Het verslag wordt hiermee vastgesteld.
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5. Bestuur / Nieuw bestuurslid Arno Heijnen.
In 2015 treden af: Roy Bormans en Math Poismans; in 2016 treden af: Theo Beijers en Mathy Maes. In 2017
Jef Henquet
Roy heeft te kennen gegeven zijn functie ter beschikking te stellen. Math wil zijn bestuursfunctie als voorzitter
verder voortzetten.
De vacature nieuw bestuurslid wordt ingevuld door Arno Heijnen met goedkeuring van de vergadering.
We danken Roy voor zijn verrichte werkzaamheden als bestuurslid.
De functies van voorzitter( Math Poismans), secretaris ( Jef Henquet), penningmeester ( Theo Beijers)
blijven bij dezelfde personen, aangevuld met de andere bestuursleden Mathy Maas en Arno Heijnen.
6. Leden / Jubilarissen / Erelid Fred Doensen.
Het totaal aantal leden in 2014 is gestegen naar 74. Een toename met 11 leden.
Albert Deckers en Ron Wolfs hebben zich afgemeld en zullen in 2015 geen actief lid meer zijn. Tijdens het
seizoen 2014 zijn er liefst 11 nieuwe leden bijgekomen:
Tom Gaens – Guy Theunissen - Richard Broers – Eddy Waterval - Luciën Beyers – Roger Lardenoije –
Max Roosen- Patrick de Vries- John Warnier - Dennis Roijen - Rob Stassen.
Opmerking: Bob van Velzen (groep 1) en Luc Ten Haaf (groep 1) zullen in 2015 als nieuw lid toetreden.
In oktober 2015 huldigen we 2 jubilarissen: te weten Fons Bessems, 40 jaar lid en Math Miessen, 25 jaar lid.
Een bijzondere erkenning voor Fred Doensen. Vanwege zijn grote verdiensten en inzet voor de club is Fred
benoemd tot erelid.
 Nagekomen bericht betreffende jubilarissen: uit nadere informatie en bronnen blijkt dat Mark Janssen
dit jaar eveneens jubilaris is. We zullen Mark toevoegen als zilveren jubilaris (25 jaar)
7. Contributieverhoging naar € 85,De vergadering gaat akkoord met de verhoging van de contributie naar €85,- Sedert een 3-tal jaren is deze
niet meer verhoogd, daarbij rekening houdende met toegenomen onkosten, vernieuwde website, reservering
nieuwe kleding etc.
De contributie dient vóór 15 maart a.s. op rekeningnummer NL63 RABO 0117 5092 80, t.n.v. TC
Wielervrienden Eijsden, onder vermelding van “naam en contributie 2015” betaald te zijn.
De contributie is mede opgebouwd uit een verplichte bijdrage aan de NTFU van € 35,- per lid. De overige € 50,
wordt besteed aan clubactiviteiten en kledingfonds.
8. Programma 2015 /Clubritten / kruisjesklassement
De openingsrit van het seizoen is op zondag 8 maart 2015.Na afloop koffie met vlaai.
Clubritten: De rit “La Roche” blijft als clubrit gehandhaafd. Deze rit wordt meestal alleen door groep 1 gereden.
Voor groep 2 en 3 zal de rit Liernieux (Ardennen-rit van 165 km) , vorig jaar voor het eerst gereden, als clubrit
gelden.
Groep 4 en 5 kunnen vooralsnog zelf aangeven of zij een clubrit willen toevoegen. ( minimale afstand 100-120
km). De data van de clubritten tijdig bij het bestuur melden. Elk lid is vrij om aan iedere clubrit deel te nemen.
Let op: De clubritten tellen in 2015 eveneens mee voor het kruisjesklassement !!
Presentielijst: Reglement kruisjes/ clubkampioen, voortzetting in 2015
Het bestuur is van mening dat we dit moeten handhaven, echter de criteria bijstellen.





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
vult de lijst in, niet alleen het bestuurslid.
Clubritten tellen ook mee (zie boven): dat zijn La Roche (groep1) , Route Ardennais Liernieux( groep 23) voor groep 4 en 5 zal nog een rit gekozen moeten worden. Clubritten vinden dan uitsluitend plaats
op een zaterdag.
Ook een kruisje voor hulp/verzorgingspost/controle bij VLC-toertocht en BBC.
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9. Afsluiting fietsseizoen/feestavond
Het fietsseizoen 2015 zal worden afgesloten met een feestavond met huldiging van de
clubkampioen , winnaars Chrono en jubilarissen. Deze afsluiting zal in principe plaatsvinden op
zaterdag 10 oktober 2015.
Voorstel bestuur: herinvoering van de Chrono-Val-Dieu.? Indien de keuze valt voor een tijdrit,
zullen we voor de zondagrit van 11 oktober een gezamenlijke koffiestop in Sibbe houden. We
vernemen graag van de leden hun voorkeur in de vergadering.
De leden stemmen in met bovenstaande.
10. Aanpassing Huishoudelijk reglement voor 2015.
N.a.v. opmerkingen en bevindingen van de aanwezige leden zal het bestuur het huishoudelijk reglement
aanpassen. De passages m.b.t. voorwaarden bij instroom nieuwe leden, clubkleding, contributiebijdrage zullen
worden aangepast.(punt 2,5 en 6). Het vernieuwde huishoudelijk reglement zal dan naar de leden worden
toegezonden. Daarna volgt publicatie op de website onder menu: Over ons
11.Diversen / Rondvraag:
 Vanwege de succesvolle 2 daagse Leuven van afgelopen mei 2014 bestaat er interesse vanuit de
ledenvergadering om hier vervolg aan te geven dit jaar. De voorzitter vraagt leden om dit mede te
organiseren. Belangstellenden kunnen zich melden bij het bestuur. Pierre Linkens stelt zich beschikbaar.
Het bestuur bespreekt dit verder in de eerstvolgende bestuursvergadering in februari.
 Het bestuur dankt Bèr Fraats voor zijn werkzaamheden als coördinator en initiator bij de toertochten
VLC-AGRT-BBC. Wij “bemannen” de verzorgingsposten en ontvangen hiervoor een behoorlijk bedrag dat
gebruikt wordt voor het kledingfonds. Namens het bestuur zullen Jef Henquet en Mathy Maas samen met
Bèr zorgen dat we deze werkzaamheden continueren. We rekenen op (nog meer) de steun van onze leden
om een handje te helpen. Het komt de clubkas ten goede.
 Nieuwe bestelling clubkleding zal in principe 2x per jaar (febr.-aug.) plaatsvinden. Minimale afname bij
Vermarc is 15 stuks. Mathy Maas zal als aanspreekpunt fungeren. We maken uitsluitend gebruik van het
“kleding-format”. Dit wordt de leden toegestuurd .Daarna kan dit document via de site gedownload worden.
 Gezien de recente ongevallen/gebeurtenissen tijdens de groepsrit ( valpartij, onwel worden) is het
wenselijk dat ieder lid een noodnummer bij de hand heeft. Dit is te vermelden op de achterkant van de
NTFU-pas. Hierop kun je een noodnummer invullen.
 Vraag om een info-avond EHBO voor de leden te organiseren om wellicht beter om te gaan als er een
ongeval plaatsvindt tijdens de groepsrit. Wat wel doen, wat absoluut niet doen. Hiervoor zal het bestuur
actie ondernemen.
 Rectificatie “Mister Chrono Val-Dieu” : niet alleen Jef Creuwels komt deze eer toe (4x winst), ook
ondersteunend lid André Wolfs ( “De Zjwarte”) won 4x (in 1980-’83-’87-’88)
 De leden ontvangen een herinneringsmail begin maart i.v.m. betaling contributie voor 15 maart.
12.Sluiting:
De voorzitter dankt de aanwezige leden voor hun aandacht en inbreng en sluit om 21.35 uur de vergadering.
We brengen een toast uit op ons nieuwe erelid Fred Doensen. Merci Fred.
N.B. Op-aanmerkingen over het verslag kunnen tot 1 maart 2015 bij de secretaris schriftelijk worden
ingediend.
Namens het bestuur,
Jef Henquet, secretaris.
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