Verslag van de jaarvergadering d.d. 16 januari 2008.

Aanwezig: 35 leden.
Afwezig met kennisgeving: Jef Henquet, Armand Hessels, Roger Locht, Jeroen Mertens, Willy
Jeukens, Fred Doensen, Jos Roeden, Ed op den Camp, Robert Brouwers, Joris v.d. Klundert, Servé Aarts
Aarts, Pierre Linkens, Erik van Caldenborgh, Jef Creuwels, Robert Duijkers, , Henri Vranken, John
Smulders,
Afwezig zonder kennisgeving: Paul Hofman, Ivan Vanlingen Robby Jeukens, Piet Pannemans,
Gerrit Rousch, Gerrie Stevens, André Wolfs, Vincent Wolfs, Luc Cremers, Jo Pinckaers, Kees-Jan
Schuurman, John Smeets, Jacques Vranken.
1. Opening.
De voorzitter heet de aanwezigen welkom en opent de vergadering.
2. Financieel verslag van de penningmeester.
De penningmeester schetst de financiële situatie van de vereniging. De kascontrolecommissie doet
verslag van haar bevindingen betreffende de financiële administratie en verleent decharge aan de
penningmeester.
Eddy Blanc en Rolf Pachen zullen nog de kascontrolecommissie vormen voor het jaar 2008, daarna
dient een nieuwe kascontrolecommissie te worden benoemd voor twee jaar.
3. Jaarverslag 2007 van de secretaris.
De secretaris doet een kort verslag over gebeurtenissen en activiteiten die in het fietsjaar 2007 binnen
de club hebben plaatsgevonden.
4. Verslag van de jaarvergadering d.d. 17.1.2007.
Naar aanleiding van het verslag zijn geen bemerkingen ontvangen. Het verslag wordt vastgesteld.
5. Bestuur.
Aftredend is Gerry Theunissen en Bèr Fraats.
Bèr stelt zich opnieuw herkiesbaar. Met algemene stemmen wordt Bèr opnieuw gekozen als voorzitter
voor een periode van 3 jaar.
Gerry stelt zich niet meer herkiesbaar. Ed Steijns heeft zich kandidaat gesteld voor een
bestuursfunctie voor de komende 3 jaar. Met algemene stemmen wordt Ed gekozen als nieuw
bestuurslid
6. Leden.
Melding wordt gedaan dat de volgende personen in de loop van het fietsjaar 2007 lid zijn geworden
van de Wielervrienden: Kees-Jan Schuurman, en Roger Locht (beiden uit Eijsden) en Jean-Paul
Cardon (Maastricht).
Melding wordt gedaan dat Richard Martens en Patrick en Esther den Ouden met ingang van 1 maart
a.s. hun lidmaatschap hebben opgezegd.
7. Contributie.
De contributie blijft gehandhaafd op € 60,- per jaar. De contributie dient zo spoedig mogelijk te
worden overgemaakt, doch uiterlijk op 1 maart a.s. op bankrekeningnr. 117509280 t.n.v. “T.C.
Wielervrienden Eijsden”, onder vermelding van “contributie 2008”.
Wellicht dat het volgend jaar een voorstel wordt gedaan tot verhoging van de contributie.

8. Programma.
De openingsrit van het seizoen is op zondag 9 maart 2008. Vanaf dat moment zijn er weer “kruisjes”
te verdienen. De rittenschema’s van de diverse groepen zullen via de wegkapitein aan de leden van de
diverse groepen kenbaar worden gemaakt. De schema’s staan tevens op de Web-site van de club. Ieder
kwartaal zullen de ritten van de diverse groepen wordt geplaatst op de site.
De clubritten “ La Roche en “Valkenswaard” worden gereden op de zaterdagen resp. 21 juni 2008
en 16 augustus 2008. Ook Luik-Bastenaken-Luik (1ePinksterdag) is een clubrit.
Over eventuele andere ritten (buiten de zondagmorgen) die in clubverband verreden worden, dienen
onderlinge afspraken te worden gemaakt.
9. Afsluiting seizoen/Feestavond.
Het fietsseizoen 2008 zal weer worden afgesloten met een feestavond voorafgegaan door een
gezamenlijke fietstocht. Deze afsluiting zal in principe plaatsvinden op zaterdag 4 oktober 2008.
10. Rondvraag.
Evenals vorig jaar vraagt de voorzitter dringend aan de leden om hun Email-adressen kenbaar te
maken. Dit adres dient zo spoedig mogelijk te worden gemaild naar: www. info@wielervriendeneijsden.nl
Het verzenden van clubmededelingen en -berichten van het bestuur aan de leden zal in de toekomst zo
veel mogelijk plaatsvinden via e-mail. Daarom is het dan ook noodzakelijk dat de e-mailadressen van
de leden bij het bestuur bekend zijn.
Om de website actueel te houden nodigen Math Poismans en Fons Bessems de leden uit om daaraan
hun bijdrage te leveren. Deze bijdrage kan b.v. bestaan uit een verslag(je) met foto’s van een toertocht,
het melden van een ludiek voorval, of andere wetenswaardigheden.
Eventuele bijdragen dienen te worden gemaild naar: info@wielervriendeneijsden.nl
Eventuele informatie kan ook via het forum kenbaar worden gemaakt.
André Janssen wijst nog eens op de noodzaak om de op de site vermelde gegevens actueel te
houden (b.v. het tijdig bijwerken van adreswijzigingen van de leden). Toegezegd wordt om
de ledenlijst op korte termijn te actualiseren.
Melding wordt gedaan dat het financieel verslag ter inzage ligt bij de penningmeester. Op
verzoek zal een kopie van dit financieel verslag worden toegezonden.
Op de vraag van Wil Gulikers betreffende een eventuele contributieverhoging in de toekomst
in relatie tot het huidig positieve saldo wordt door de penningmeester vermeld dat een
gedeelte van dit saldo gebruikt zal worden om in de toekomst nieuwe clubkleding mede te
financieren.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 20.40 uur.
Namens het bestuur,
De secretaris, Theo Beijers
NB: Op- of aanmerkingen over het verslag kunnen tot 1 maart 2008 bij de secretaris schriftelijk
worden ingediend.

Bestuursfuncties.
Aansluitend aan de jaarvergadering heeft het bestuur in een korte bestuursvergadering de functies
verdeeld. Naast Bèr Fraats als voorzitter, is Theo Beijers de nieuwe secretaris en Ed Steijns de nieuwe
penningmeester. Bart Janssen en Math Miesen completeren het bestuur als lid.
Toerfietskaarten en NTFU boeken kunnen afgehaald worden in ons sponsorlokaal op de dag
van de openingsrit.

jaarvergadering 23-01-2009

Aanwezig: 35 leden.
Afwezig met kennisgeving: Jeroen Mertens, Gerrie Theunissen, Brosie Dritty, Robert Dijkers, Kees-Jan
Schuurman, Ed op den Camp, Tonny Pachen en Henri Vrancken.
Afwezig zonder kennisgeving: Serve Aarts, Rob Brouwers, Eric van Caldenborgh, Jean Paul Cardon, Jef
Creuwels, Gerry de Groen, Wiel Gulikers, Armand Hessels, Lambert Jeukens, Robbie Jeukens, Joris van
de Klundert, Matty Maes, Jos Roeden, Gerrit Rousch, John Smeets, Gerry Stevens, Jaak Vranken, en Ron
Wolfs.
1. Opening.
De voorzitter heet de aanwezigen welkom en opent de vergadering.
2. Financieel verslag van de penningmeester.
De penningmeester schetst de financiële situatie van de vereniging. De kascontrolecommissie doet verslag
van haar bevindingen betreffende de financiële administratie en verleent décharge aan de penningmeester.
Robert Duijkers en Jan Janssen zullen de kascontrolecommissie vormen voor het jaar 2009 en 2010,
daarna dient een nieuwe kascontrolecommissie te worden benoemd voor twee jaar.
3. Jaarverslag 2008 van de secretaris.
De secretaris doet een kort verslag over gebeurtenissen en activiteiten die in het fietsjaar 2008 binnen de
club hebben plaatsgevonden.
4. Verslag van de jaarvergadering d.d. 21.1.2008.
Naar aanleiding van het verslag zijn geen bemerkingen ontvangen. Het verslag wordt vastgesteld.
5. Bestuur.
Aftredend is Bart Janssen en Math Miesen.
Bart stelt zich opnieuw herkiesbaar. Math Miesen bedankt voor zijn functie en stelt zich niet herkiesbaar.
Roy Bormans heeft zich kandidaat gesteld voor een bestuursfunctie voor de komende 3 jaar. Met
algemene stemmen wordt Roy gekozen als nieuw bestuurslid.
6. Leden.
Melding wordt gedaan dat Jan Janssen in de loop van het fietsjaar 2008 lid is geworden.
Melding wordt gedaan dat Esther den Ouden, Paul Hofman, Luc Cremers, Vincent Wolfs, Jo Pinckaers en
Piet Pannemans, met ingang van 1 maart a.s. hun lidmaatschap hebben opgezegd. Per 1 februari zal
Jeroen van den Bosch als nieuw lid aan onze vereniging worden toegevoegd.
7. Contributie.
De contributie is verhoogd naar € 65,-- per jaar, mede door een verhoging van de contributie van de NTFU
van € 4,22 per lid. De contributie dient zo spoedig mogelijk te worden overgemaakt, doch uiterlijk op 1
maart a.s. op bankrekeningnr. 117509280 t.n.v. “T.C. Wielervrienden Eijsden”, onder vermelding van
“contributie 2009”.
8. Programma.
De openingsrit van het seizoen is op zondag 15 maart 2009. Vanaf dat moment zijn er weer “kruisjes” te
verdienen. De rittenschema’s van de diverse groepen zullen via de wegkapitein aan de leden van de
diverse groepen kenbaar worden gemaakt. De schema’s staan tevens op de Website van de club. Ieder
kwartaal zullen de ritten van de diverse groepen wordt geplaatst op de site.
De clubritten “ La Roche en “Valkenswaard” worden gereden op de zaterdagen resp. 20 juni 2009 en 15
augustus 2009. Over eventuele andere ritten (buiten de zondagmorgen) die in clubverband verreden
worden, dienen onderlinge afspraken te worden gemaakt.

9. Afsluiting seizoen/Feestavond.
Het fietsseizoen 2008 zal weer worden afgesloten met een feestavond voorafgegaan door een
gezamenlijke fietstocht. Deze afsluiting zal in principe plaatsvinden in het weekend van 4 oktober 2009.
10. Rondvraag.
Fons Bessems deelt mede dat er in het afgelopen seizoen door de leden op een positieve manier is
bijgedragen aan het bijhouden en up-to-date maken van de website. Om de website actueel te houden
nodigen Math Poismans en Fons Bessems de leden uit om daaraan hun bijdrage te leveren. Deze bijdrage
kan b.v. bestaan uit een verslag(je) met foto’s van een toertocht, het melden van een ludiek voorval, of
andere wetenswaardigheden.
Eventuele bijdragen dienen te worden gemaild naar: info@wielervriendeneijsden.nl
Eventuele informatie kan ook via het forum kenbaar worden gemaakt.
Melding wordt gedaan dat het financieel verslag ter inzage ligt bij de penningmeester. Op verzoek zal een
kopie van dit financieel verslag worden toegezonden, en tevens op de website gepresenteerd worden.
Punt 8 van het huishoudelijk reglement. De vergadering besluit met algemene stemmen dat punt 8
gehandhaafd dient te worden, met dien verstande dat het bestuur op officiële wijze in kennis wordt gesteld
van de aangelegenheid. Andre Wolfs doet nog met verheven stem de melding dat het bestuur asociaal
gehandeld heeft punt 8 aangaande.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 21.35 uur.
Namens het bestuur,
De secretaris, Theo Beijers
NB: Op- of aanmerkingen over het verslag kunnen tot 1 maart 2009 bij de secretaris schriftelijk worden
ingediend.
Bestuursfuncties.
Aansluitend aan de jaarvergadering heeft het bestuur in een korte bestuursvergadering de functies
verdeeld. Naast Bèr Fraats als voorzitter, is Theo Beijers de secretaris en Ed Steijns de penningmeester.
Bart Janssen en Roy Bormans completeren het bestuur als lid.
Toerfietskaarten en NTFU boeken kunnen afgehaald worden in ons sponsor lokaal op de dag van de
openingsrit.
[-]

jaarvergadering 18-01-2010
Aanwezig: 42 leden.
Afwezig met kennisgeving: Brosie Dritty, Robert Duijkers, Kees-Jan
Schuurman, Ed op den Camp, Henri Vrancken Ivan van Lingen,
Eddy Blanc, Wilie Jeukens, William van der Coelen, Jeroen van de
Bosch, Serve Aarts, Ruud Jeukens, Mark Janssen, Ger Stevens,
Fons Bessems.
Afwezig zonder kennisgeving: Lambert Jeukens, Hans Bergmans,
Jean-Paul Cardon, Robbie Jeukens, Joris v/d Klundert, Patrick den Ouden, John Smeets en Jacques
Vrancken.
1. Opening.
De voorzitter heet de aanwezigen welkom en opent de vergadering.
2. Financieel verslag van de penningmeester.
De penningmeester schetst de financiële situatie van de vereniging, en deelt o.a. mede dat er voor
ruim € 17.000 Euro aan kleding is aangeschaft in 2009. De kascontrolecommissie doet verslag van
haar bevindingen betreffende de financiële administratie en verleent décharge aan de
penningmeester.
Robert Duijkers en Jan Janssen zullen de kascontrolecommissie vormen voor het jaar 2010,
daarna dient een nieuwe kascontrolecommissie te worden benoemd voor twee jaar.
3. Jaarverslag 2009 van de secretaris.
De secretaris doet verslag van de gebeurtenissen en activiteiten die in het fietsjaar 2009 binnen de
club hebben plaatsgevonden. Er wordt 1 minuut stilte gehouden ter nagedachtenis aan het
overlijden van Gerrit Rousch
4. Verslag van de jaarvergadering d.d. 23.1.2009.
Naar aanleiding van het verslag zijn geen bemerkingen ontvangen. Het verslag wordt vastgesteld.
5. Bestuur.
Aftredend is Theo Beyers. Theo stelt zich opnieuw herkiesbaar. Er hebben zich geen andere
kandidaten aangemeld. Met algemene stemmen wordt Theo herkozen voor de periode van 3 jaar.
6. Leden.
Melding wordt gedaan dat Jeroen van den Bosch, Roger Hoogeveen en Pierre Bex, en Rick van
Caldenborgh in de loop van het fietsjaar 2009 lid zijn geworden. Marco Teuwen en Rick van
Caldenborgh worden lid per 2010.
Melding wordt gedaan dat Andre Wolfs geen actief fietsend lid meer wenst te zijn.
7. Contributie.
De contributie is vastgesteld op € 65, - per jaar. De contributie dient zo spoedig mogelijk te
worden overgemaakt, doch uiterlijk op 7 maart a.s. op bankrekeningnr. 117509280 t.n.v. “T.C.
Wielervrienden Eijsden”, onder vermelding van “Naam en voornaam, contributie 2010”.

8. Programma.
De openingsrit van het seizoen is op zondag 7 maart 2010. Vanaf dat moment zijn er weer
“kruisjes” te verdienen. De rittenschema’s van de diverse groepen zullen via de wegkapitein aan
de leden van de diverse groepen kenbaar worden gemaakt. De schema’s staan tevens op de
Website van de club. Ieder kwartaal zullen de ritten van de diverse groepen wordt geplaatst op de
site.
De clubritten “ La Roche en “Valkenswaard” worden gereden op de zaterdagen resp. 19 juni 2010
en 21 augustus 2010. Deze ritten worden in twee groepen gereden, zodat elk lid hieraan kan
deelnemen. In deze weekenden zijn 2 kruisjes te verdienen. Over eventuele andere ritten (buiten
de zondagmorgen) die in clubverband verreden worden, dienen onderlinge afspraken te worden
gemaakt.
9. Enquête.
De enquête is gezamenlijk doorlopen en bekeken wordt welke invulling we in de toekomst hieraan
kunnen geven.
Activiteiten die door onze sponsor Eric worden opgezet zullen wij via de site en mail onder de
aandacht van de leden brengen.
Vanaf het ingaan van de zomertijd zal vanaf ons clublokaal elke donderdag om 18.00 uur een rit
vertrekken. Tevens wordt verzocht alle ritten die door leden, buiten de zondagmorgen, worden
georganiseerd ook vanaf ons clublokaal te laten vertrekken.
Het bestuur roept leden op te participeren in de organisatie van een 2 daagse en/of maandelijkse
ritten op zaterdag. Men kan zich hiervoor opgeven bij de secretaris voor 7 maart 2010.
Ger Theunissen, Mattie Maes en Jos Roeden zeggen toe deel te nemen aan de werkgroep inzake
de organisatie van deze?? activiteiten binnen onze vereniging.
10. Afsluiting seizoen/Feestavond.
Het fietsseizoen 2010 zal weer worden afgesloten met een feestmiddag of feestavond
voorafgegaan door een gezamenlijke fietstocht. Deze afsluiting zal in principe plaatsvinden in het
eerste weekend van oktober.
11. Rondvraag.
- Math Poismans doet nogmaals een beroep op de leden om een positieve bijdrage aan de
invulling van de website te geven.
- Andre Wolfs merkt op dat de opmerking betreffende de sponsoring van de kleding bij de
uitnodiging voor de jaarvergadering op niet iedereen van toepassing is.
- Jan Janssen vraagt hoe het bestuur de kwestie Sparla gaat afhandelen, er worden Juridische
stappen tegen Sparla ondernomen.
- De voorzitter benadrukt nogmaals hoe belangrijk het is een fietshelm te dragen.
- Fred Doensen komt met een kleine reactie terug op het voorval tijdens de rit Valkenswaard, hij
deelt mede de excuses van de secretaris te aanvaarden.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 20.57 uur.
Namens het bestuur,
De secretaris, Theo Beyers
NB: Op- of aanmerkingen over het verslag kunnen tot 1 maart 2010 bij de secretaris schriftelijk
worden ingediend.
Toerfietskaarten en NTFU boeken kunnen afgehaald worden in ons sponsor lokaal op de dag van
de openingsrit.

Jaarvergadering 28-01-2011

Verslag van de jaarvergadering d.d. 28 januari 2011
Aanwezig: 39 leden.
Afwezig met kennisgeving: Brosie Dritty, Robert Duijkers, Henri
Vrancken, Ivan van Lingen, William van der Coelen, Jeroen van de
Bosch, Serve Aarts, Guido Jeukens, Pierre Linkens, Jeroen Mertens,
Math Miesen, Tonny Pachen, Jos Roeden, Maurice Swinnen, Andre
Wolfs en Ron Wolfs, Mathy Maes.
Afwezig zonder kennisgeving: Lambert Jeukens, Hans Bergmans, Jean-Paul Cardon, Robbie Jeukens,
Joris v/d Klundert, Patrick den Ouden, John Smeets, Bas Van Kan en Jacques Vrancken.
1. Opening.
De voorzitter heet de aanwezigen welkom en opent de vergadering.
2. Financieel verslag van de penningmeester.
De penningmeester schetst de financiële situatie van de vereniging, en deelt o.a. mede dat we een goed
jaar achter de rug hebben en € 500 over hebben gehouden.
De kascontrolecommissie doet verslag van haar bevindingen betreffende de financiële administratie en
verleent décharge aan de penningmeester.
Math Poismans en Jan Janssen zullen de kascontrolecommissie vormen voor het jaar 2011 en 2012,
daarna dient een nieuwe kascontrolecommissie te worden benoemd voor twee jaar.
3. Jaarverslag 2010 van de secretaris.
Een verslag van de gebeurtenissen en activiteiten die in het fietsjaar 2010 binnen de club hebben
plaatsgevonden komen gedurende het jaar op de site, zodat een apart jaarverslag o.i. niet nodig is.
4. Verslag van de jaarvergadering d.d. 18.1.2010.
Naar aanleiding van het verslag zijn geen bemerkingen ontvangen. Het verslag wordt vastgesteld.
5. Bestuur.
Aftredend is Ber Fraats en Ed Steyns. Zij stellen zich opnieuw herkiesbaar. Er hebben zich geen andere
kandidaten aangemeld. Met algemene stemmen worden Ber en Ed herkozen voor de periode van 3 jaar.
6. Leden.
Melding wordt gedaan dat Kees-Jan Schuurman, Willy Jeukens en Roger Hoogeveen hun lidmaatschap
hebben opgezegd. Frank Braam, Rogier Linke en Bas Van Kan
zijn in de loop van het fietsjaar 2010 lid geworden.
7. Contributie.
De contributie is vastgesteld op € 65, - per jaar. De contributie dient zo spoedig mogelijk te worden
overgemaakt, doch uiterlijk op 13 maart a.s. op bankrekeningnr. 117509280 t.n.v. „T.C. Wielervrienden
Eijsden“, onder vermelding van „Naam en voornaam, contributie 2011“.
8. Programma.
De openingsrit van het seizoen is op zondag 13 maart 2011. Vanaf dat moment zijn er weer „kruisjes“ te
verdienen. De rittenschema’s van de diverse groepen zullen via de wegkapitein aan de leden van de
diverse groepen kenbaar worden gemaakt. De schema’s staan tevens op de Website van de club. Ieder
kwartaal zullen de ritten van de diverse groepen wordt geplaatst op de site.
De clubritten „ La Roche en „Valkenswaard“ worden gereden op een nader te bepalen datum.
Deze ritten worden in twee groepen gereden, zodat elk lid hieraan kan deelnemen. In deze weekenden zijn
2 kruisjes te verdienen. Over eventuele andere ritten (buiten de zondagmorgen) die in clubverband
verreden worden, dienen onderlinge afspraken te worden gemaakt.

9. Afsluiting seizoen/Feestavond.
Het fietsseizoen 2011 zal weer worden afgesloten met een feestavond voorafgegaan door een
gezamenlijke fietstocht. Deze afsluiting zal in principe plaatsvinden in het eerste weekend van oktober.
10. Rondvraag.
- Math Poismans doet nogmaals een beroep op de leden om een positieve bijdrage aan de invulling van de
website te geven.
- De algemene vergadering gaat akkoord met het voorstel van het Bestuur om ieder lid, dat meedoet aan
de toerversie van de Hel van het Mergelland, een bijdrage van € 6,50 te verlenen. Het volledige bedrag van
de inschrijving dient men te betalen aan de organisatie. De penningmeester zat t.z.t. zorgen voor
verrekening van de bijdrage aan ieder deelnemend lid.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 20.48 uur.
Namens het bestuur,
De secretaris, Theo Beyers
NB: Op- of aanmerkingen over het verslag kunnen tot 1 maart 2011 bij de secretaris schriftelijk worden
ingediend.
Toerfietskaarten en NTFU boeken kunnen afgehaald worden in ons sponsor lokaal op de dag van de
openingsrit.

Verslag jaarvergadering d.d. 20 januari 2012
Aanwezig: 35 leden.
Afwezig met kennisgeving:
A. Wolfs, J. Smeets, T. Lindeman, W. Gulikers, H. Vrancken, S. Aarts, R.
Jeukens, E. v Caldenborgh, R. Wolfs, J. Roeden, M. Janssen, F. Braam, J.
Mertens, E. Blanc, J. Henquet, R. Locht, R. Duyckers, W. v d Coelen, J.
Pinckaers, R. Jeukens, B. Dritty.
Afwezig zonder kennisgeving:
1. Opening
De voorzitter heet de aanwezigen welkom en opent de vergadering.
2. Financieel verslag van de penningmeester
De grootste financiële posten zijn:
Opbrengsten:

Uitgaven:

Het banksaldo per 31 december 2011 bedraagt 8.456,71 de penningmeester wordt decharge verleend.
De leden van de kascommissie voor de jaren 2012 en 2013 zijn Ed Steijns en Ger Theunissen.
3. Verslag van de jaarvergadering d.d. 28 januari 2011
Naar aanleiding van het verslag zijn geen bemerkingen ontvangen. Het verslag wordt vastgesteld.
4. Bestuur
Aftredend is Bart Janssen en Roy Bormans. Roy stelt zich opnieuw herkiesbaar en Bart stelt zijn
functie ter beschikking. Ed Steijns geeft te kennen voortijdig af te treden, daardoor komt nog een extra
bestuursfunctie vrij. Er hebben zich twee kandidaten gemeld t.w. Jan Janssen en Math Poismans.
Daar de “vergadering” hiermee instemt zijn beiden voor 3 jaar benoemd.
Als gevolg van de bestuurswijziging zijn de bestuursfuncties als volgt verdeeld:
Voorzitter: Ber Fraats
Secretaris: Math Poismans
Penningmeester: Theo Beyers
Commerciële activiteiten: Jan Janssen
Alle voorkomende activiteiten: Roy Bormans

5. Leden
Melding wordt gedaan dat Tim Lindeman en Arno Heijnen in de loop van het fietsjaar 2011 lid zijn
geworden. Vanaf januari 2012 zijn Jan Winkelmolen, Jan Holla lid geworden.
Opgezegd als lid hebben zich: J. Vranken, P den Ouden, JP Cardon, H. Smeets en R. van
Caldenborgh.

6. Contributie
De contributie is vastgesteld op € 70, - per jaar. De contributie dient voor 6 maart 2012 te worden
overgemaakt op bankrekeningnr. 117509280 t.n.v. “T.C. Wielervrienden Eijsden”, onder
vermelding van “Naam en voornaam, contributie 2012”.

7. Programma
De openingsrit van het seizoen is op zondag 4 maart 2012. Vanaf dat moment zijn er weer “kruisjes”
te verdienen. De rittenschema’s van de diverse groepen zullen via de wegkapitein aan de leden van de
diverse groepen kenbaar worden gemaakt. De schema’s staan tevens op de website van de club. Ieder
kwartaal zullen de ritten van de diverse groepen wordt geplaatst op de site.
De clubritten “ La Roche en “Valkenswaard” worden gereden op de zaterdagen resp. 17 juni 2012 en
19 augustus 2012. Deze ritten worden in principe in één groep gereden, in het jaar 2011 is gebleken
dat groep 1 en 2 prima samen deze tochten kunnen rijden. Door groep 3 en 4 kan er een rit naar
Durbuy worden gereden. In deze weekenden zijn 2 kruisjes te verdienen. Over eventuele andere ritten
(buiten de zondagmorgen) die in clubverband verreden worden, dienen onderlinge afspraken te
worden gemaakt.
8. Afsluiting seizoen/feestavond
Het fietsseizoen 2012 zal worden afgesloten op zaterdag 6 oktober met een gezamenlijke fietstocht en
een aansluitende feestavond. De laatste kruisjes kunnen dan ook op 6 oktober worden verdiend.
9. Rondvraag
 Het bestuur heeft besloten om wielervrienden die ziek zijn een kaart te sturen en geen attentie
meer in de vorm van bloemen of tijdschrift etc. Enkele leden hebben hier bezwaar tegen dat
als iemand langere tijd in het ziekenhuis ligt, deze geen attentie meer ontvangt van het bestuur.
Uiteraard staat het alle Wielervrienden vrij om op eigen initiatief ziektebezoek af te leggen.
 Helmplicht: het rijden met een helm is verplicht bij alle door de Wielervrienden
georganiseerde tochten.
 Er wordt groep 4 verzocht om eventuele ritten aan te reiken om deze op de website te plaatsen.
Tony Spauwen is bereid hiervoor zorg te dragen.
 Tevens is Tonny gevraagd om, indien nodig, de bestuursvergadering bij te wonen ter
vertegenwoordiging van groep 4.

De vergadering wordt om 8.45 uur gesloten.
Namens het bestuur,

De secretaris, Math Poismans
NB: Op- of aanmerkingen over het verslag kunnen tot 1 maart 2012 bij de secretaris schriftelijk
worden ingediend.

Verslag van de jaarvergadering d.d. 18 januari 2013
Aanwezig: 33 leden.
Afwezig met kennisgeving: 22 leden
Afwezig zonder kennisgeving: 5 leden

1. Opening
De voorzitter heet de aanwezigen welkom en opent de vergadering.
2. Financieel verslag van de penningmeester
De financiële zaken zijn door de Kascommissie gecontroleerd en akkoord bevonden. De
penningmeester wordt decharge verleend.
De leden van de kascommissie voor het jaar 2013 zijn Ed Steijns en Ger Theunissen.
3. Verslag van de jaarvergadering d.d. 20 januari 2012
Naar aanleiding van het verslag zijn geen bemerkingen ontvangen. Het verslag wordt vastgesteld.
4. Health Centre Eijsden
Thiery Wolfs van bovengenoemd centre heeft uitgelegd wat zij voor de Wielervrienden kunnen
betekenen waaronder ook het “spinnen” valt. Het bestuur zal bij de leden inventariseren of hier animo
voor is. De vereniging zal in elk geval geen contractuele verplichtingen met een fitnesscentrum
aangaan. Ieder lid is hier zelf verantwoordelijk voor.
5. Bestuur
Aftredend is onze penningmeester Theo Beyers die zich herkiesbaar stelt. Jan Janssen heeft te kennen
gegeven na een jaar zijn bestuursfunctie vervroegd ter beschikking te stellen. Mathy Maes wil zijn
plaats innemen. De vergadering stemt hiermee in.
Voorzitter: Ber Fraats
Secretaris: Math Poismans
Penningmeester: Theo Beyers
Alle voorkomende activiteiten: Roy Bormans en Mathy Maes
6. Leden
Recent heeft Bert de Zwart zich als lid opgegeven.
Opgezegd als lid hebben zich: Joris van der Klundert, John Smulders, Hay Teuwen en Hans
Bergmans.
7. Contributie
De contributie is vastgesteld op € 70, - per jaar. De contributie dient voor 1 maart 2013 te worden
overgemaakt op bankrekeningnr. 117509280 t.n.v. “T.C. Wielervrienden Eijsden”, onder
vermelding van “Naam en voornaam, contributie 2013”.
8. 40 Jarig jubileum
Er heeft een discussie plaatsgevonden over het 40 jarig bestaan van onze vereniging.
Ondanks het feit dat de vereniging officieel pas in 1975 is opgericht geeft de vergadering toch de
voorkeur aan om in 2014 dit jubileum te vieren.
In de vergadering is er een feestcommissie gevormd met Erik Kessels, Theo Partouns, Jan Holla,
Robert Duijkers en Albert Deckers.

9. Programma
De openingsrit van het seizoen is op zondag 3 maart 2013. Vanaf dat moment zijn er weer “kruisjes”
te verdienen. In tegenstelling tot vorige jaren dient elke groep haar kruisjes zelf bij de secretaris
wekelijk in te leveren door middel van een A4 formulier welk ter beschikking wordt gesteld.
De rittenschema’s staan op de website van de club.
De clubrit “ La Roche wordt op een nog vast te stellen zaterdag in juni verreden. De rit Valkenswaard
wordt vervangen door een andere nog te bepalen rit. Elke groep kan hier zelf invulling aan geven. In
deze weekenden zijn 2 kruisjes te verdienen.
10. Nieuwe kleding
Deze wordt uitgereikt op zaterdag 2 maart. Nader bericht volgt.
Er wordt nog gewezen op het feit dat het dragen van het “volledig” tenue tijden het seizoen maart –
oktober verplicht is. De laatste tijd zien we steeds vaker dat een aantal leden een andere broek draagt
dan die van de club. Het bestuur heeft haar uiterste best gedaan om nieuwe en oude sponsoren te
enthousiasmeren. Daarom kunnen we het tegenover onze sponsors niet maken om tijdens de
clubritten met andere kleding te rijden. Bij individuele trainingsritten doordeweeks kan de eigen
fietskleding gedragen worden.
We hopen op jullie begrip hiervoor.
Namens het bestuur,

De secretaris, Math Poismans
NB: Op- of aanmerkingen over het verslag kunnen tot 1 maart 2013 bij de secretaris schriftelijk
worden ingediend.

