Verslag jaarvergadering 7 februari 2014

Aanwezig: 37 leden
Afmeldingen met kennisgeving 13 leden ,Niet afgemeld 14 leden
1.Benoeming erelid Willy Theunissen:
Voor aanvang van de vergadering wordt Willy Theunissen benoemd tot erelid. Namens de WVE
wordt hem en zijn partner een bloementje aangeboden. Willy spreekt zijn dank uit wat hij voor de
vereniging heeft mogen betekenen.
2.Opening:
De voorzitter heet de aanwezigen welkom en opent de vergadering.Er wordt een minuut stilte
gehouden ter nagedachtenis aan ons overleden lid Tonny Spauwen.
3.Financieel verslag:
De voorzitter legt uit dat de vereniging financieel gezond is en dat het banksaldo per 31 december
2013 ruim € 12.000 is.
De Kascommissie verleent de penningmeester “decharge” en bedankt hem voor de goede wijze
waarom het financieel verslag is samengesteld.
De Kascommissie wordt voor het jaar 2014 gevormd door Ed Steijns en Pierre Linkens.
In 2015 wordt Ed vervangen.
4. Verslag van de jaarvergadering 2013 is goed gekeurd en vastgesteld
5.Bestuur:
Ber Fraats is als voorzitter en als bestuurslid afgetreden. Math Poismans wordt met akkoord van de
vergadering de nieuwe voorzitter.
Jef Henquet treedt toe tot het bestuur en wordt secretaris. Theo Beijers blijft penningmeester. Mathy
Maes en Roy Bormans zijn de overige bestuursleden.
6. Leden:
Afgelopen seizoen hebben we een 8-tal nieuwe leden mogen begroeten:
 Bert de Zwart Tom Purnot Robert Waterval
Rolf van der Meer
 Boudewijn Leunissen Jeannot Bouvrie
Martijn Steijns
Coen Spauwen
Het totaal aantal leden is momenteel 65
7.Programma: 40 jarig jubileum 2014:
Het feest comité presenteert het programma dat er als volgt uitziet:
 Bij de openingsrit op 9 maart wordt na terugkomst om 12.00 uur iedereen verwacht in de
Greune Mert om samen onder het genot van koffie en vlaai het jubileumjaar te openen.
 17 en 18 mei wordt er een 2 daagse georganiseerd naar Leuven. 43 Leden hebben zich
hiervoor opgegeven.
 Op 11 oktober wordt de “oude traditie” van de tijdrit in Val-Dieu georganiseerd.
Het is de bedoeling om zoveel mogelijk leden deel te laten nemen. Hierover wordt nog iedereen
ruimschoots geïnformeerd.
‘s-Avonds vindt er een afsluitingsfeest plaats in De Greune Mert.
Omdat de afsluitingsrit altijd een koffiestop is in Sibbe is besloten om op zondag 12 oktober de
koffiepauze in Sibbe te houden.
We verzoeken de wegkapiteins van alle groepen hier rekening mee te houden.
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8.Nieuwe groep:
Zoals reeds aangegeven heeft het Bestuur, na signalen van leden, een voorstel gedaan om een nieuwe
groep op te richten.
De “oude” groep 2 werd te groot en geeft voor het verkeer soms ongewenste situaties.
Gezien het aantal fietsers willen we proberen of een extra groep overlevingskans heeft.
Er is afgesproken om zeker tot aan de zomer te kijken of deze groep levensvatbaar is.
Op de website wordt de nieuwe groep ingericht met de bijbehorende ritten.
De wegkapiteins voor de groepen:
Groep 1:Mark Janssen
Groep 2:Roy Bormans
Groep 3:Ed Steijns/ Ger Theunissen
Groep 4:Jo Spauwen
Groep 5:Fred Doensen
9.Huishoudelijk reglement:
Het nieuwe bestuur gaat het huishoudelijk reglement aanpassen.
De vergadering stemt in om “altijd” de nieuwste /laatste clubkleding te dragen. Dit geldt zowel voor
het vest en de broek.
Tijdens de rondvraag wordt nog eens gewezen op de helmplicht, het niet dragen van “oortjes” tijdens
clubritten (behalve tijdens werk) en het gedrag in het verkeer.
Met klem wordt verzocht niet door rood licht te rijden, verkeerszuilen op een onjuiste wijze te
passeren enz.
10.Gebruik van website en facebook:
Naast de website zijn de Wielervrienden ook actief op facebook. Mark Janssen beheert dit nieuwe
social-medium. Afgesproken dient nog te worden welke functie facebook gaat innemen in onze
communicatie, te meer daar de meeste leden geen gebruik maken van dit medium. Het bestuur beraadt
zich hier nader over.
Voor de liefhebbers de facebook link: https://www.facebook.com/wielervrienden.eijsden?fref=ts

De vergadering wordt door de voorzitter gesloten.
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