Verslag van de jaarvergadering 2015
Gehouden op 30 januari 2016 in het clublokaal De Greune Mert
Aanwezig: 42 leden (54%)
Afwezig met kennisgeving:17 leden(22%) Afwezig zonder kennisgeving: 19 leden (24%)
1. Opening /Welkom:
De voorzitter heet iedereen van harte welkom en opent de vergadering.
2. Verslag van de secretaris : Evaluatie seizoen 2015
 Traditioneel werd het seizoen geopend met de Vesdre-rit op 8 maart. Na de rit was er koffie met vlaai .
 Op vrijdag10 april werd een boeiende en leerzame medische avond gehouden, verzorgd door Service Medical.
Hierbij werd ons gewezen op de eerste handelingen bij een valpartij en ander medisch handelen bij
gezondheidsproblemen tijdens de groepsrit.
 Clubrit “La Roche” is op zaterdag 6 juni gereden door groep 1.Groep 2 en 3 reden de rit Liernieux (Ardennen-rit
van 170 km) op zaterdag 22 augustus. We zullen deze handhaven in 2016. Groep 4 en 5 reden geen clubrit.
 Tijdens de feestavond werden 3 jubilarissen gehuldigd ( Fons Bessems 40 jaar, Math Miesen en Mark Janssen 25
jaar) en werd hen een blijvende herinnering aangeboden.
 Clubkampioen 2015 werd Mathy Maes.
 “Chrono Val-Dieu.” werd geannuleerd voor 2015. Doorstart in 2016 mogelijk als er een werkgroep wordt
geformeerd en er voldoende animo voor is. Wie stelt zich beschikbaar? Zie verder punt 10: Seizoensafsluiting.
 Armand Hessels, Guido Jeukens, Arno Heijnen, Max Roosen, Tonny Pachen en Ger Theunissen kwamen
ongelukkig ten val met heup en sleutelbeenfracturen als gevolg. Zij waren/ zijn voor langere tijd
uitgeschakeld(geweest)
 Ledenbestand : zie punt 6
 Nieuwe kleding in 2017: We zijn voornemens om in januari 2016 te starten met het contacteren/werven van
sponsoren. We hopen in september dan de “pasronde” te kunnen laten plaatsvinden. Zie verder punt 7
 Opmerking Kleding voorschriften: ook in de winter wordt verwacht de huidige clubkleding te dragen, we hebben
tenslotte niet voor niets winterkleding aan het pakket toegevoegd.
3. Financieel verslag penningmeester.
De huidige commissie, bestaande uit Eddie Blanc en Pierre Linkens, doet verslag van hun bevindingen. Zij geven decharge
aan de penningmeester.
De zittingstermijn van Pierre Linkens is verstreken (2 jaar) .Er dient één nieuw lid voor de Kascommissie gezocht te
worden. Frans Hollander, nieuwbakken lid, neemt de plaats van Pierre in.
Op 1 januari 2016 was er een positief saldo van €11.887,-- .
4. Verslag van de jaarvergadering 2014.
Het verslag is in februari 2015 op de website geplaatst. Hierop zijn géén reacties gekomen. Het verslag wordt hiermee
vastgesteld.
5. Bestuur / aftredende bestuursleden 2016.
In 2016 treden af: Theo Beijers en Mathy Maes. In 2017 Jef Henquet. In 2018 Math Poismans en Arno Heijnen.
Theo en Mathy hebben aangegeven hun bestuursfunctie verder te willen voortzetten, maar eenieder is vrij om zich
eveneens kandidaat te stellen voor een bestuursfunctie.
Er hebben zich geen nieuwe kandidaten gemeld , hetgeen betekent dat de zittingstermijn van Theo Beijers en Mathy Maes
met 3 jaar is verlengd tot 2019.
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6. Leden
Het totaal aantal leden in 2015 is gestegen naar 76.( in 2014: 74 leden, 2013: 63 leden)
Tijdens het seizoen 2015 zijn er 4 nieuwe leden bijgekomen:
 Bob van Velzen (groep 1) Dennis Franssen (groep 1)., Luc ten Haaf (groep 1of 2) en Henk Kessels (groep 3)
 Bas Vankan en Guy Theunissen hebben zich afgemeld en zullen in 2016 geen actief lid meer zijn.


Voor 2016 kunnen we nu alvast 5 nieuwe leden verwelkomen:
*Peter Deckers ( groep 2)
* Patrick Partouns (groep 4)
* Richard Keus (groep 4)
*Frans Hollander ( groep 3)
* Peter van den Eertwegh ( groep 4 of 5)

Het ledenaantal op 30 januari 2016 bedraagt : 78.
7. Nieuwe kleding in 2017 :
We gaan ingaande februari 2016 starten met het contacteren/werven van sponsoren. Naar we hopen kunnen we in
september dan de “pasronde” laten plaatsvinden.
We gaan uit van dezelfde set kleding dan voorheen (5 stuks). De eigen bijdrage zal ongeveer € 75, - zijn, dit afhankelijk
van de sponsoren bijdrage.
We streven naar een rustige outfit en sobere sponsoropdruk. De kleur rood is niet specifiek de “vaste clubkleur”, waaraan
we ons moeten houden. Mogelijkerwijs verandert na 12 jaar het rode accent in onze kleding. In samenspraak met onze
“kledingdesigner” Mark Janssen bekijken we dit.
Tevens een oproep aan alle leden om potentiele serieuze sponsoren aan te reiken. Zou jammer zijn om er één te missen.
T.a.v. Kleding voorschriften: ook in de winter wordt van iedereen verwacht de huidige clubkleding te dragen.We hebben
tenslotte niet voor niets winterkleding aan het pakket toegevoegd.
8. Contributie
Het bestuur stelt voor om de contributie tijdelijk - voor dit jaar - te verhogen met € 5, - naar € 90,--.
Deze € 5, - is bestemd voor de collectieve aanschaf van een Helm ID/ICE-registratie
Na enige discussie volgt er een stemming. De meerderheid van de ledenvergadering gaat akkoord met het voorstel,
waarmee de contributie dit jaar € 90,- bedraagt, inclusief plaatje Helm ID/ICE-registratie.
Bestuurslid Arno Heijnen zorgt voor de aanschaf van deze plaatjes.
Contributie 2016 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 2016” , betaald te zijn. Wij verzoeken iedereen de contributie tijdig te
betalen. Elk jaar zijn er meerdere leden die de contributie op het einde van het jaar nog niet betaald hebben. Het bestuur
beraadt zich over mogelijke sancties /boete, dit mede aangegeven door de ledenvergadering.
9. Programma 2016 / Clubritten / kruisjesklassement / GPS -bestanden
De openingsrit van het seizoen is op zondag 13 maart 2016. Na afloop koffie met vlaai.
Clubritten: De rit “La Roche” blijft als clubrit gehandhaafd. Deze rit is de laatste jaren meestal alleen door groep 1 gereden.
Voor groep 3 zal de rit Liernieux (Ardennen-rit van 170 km) als clubrit gelden. Groep 2 wil in 2016 “La Roche” opnieuw
in het programma opnemen.
Groep 4 en 5 kunnen vooralsnog zelf aangeven of zij een clubrit willen toevoegen. ( 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 2016 eveneens mee voor het kruisjesklassement !!

Presentielijst: Reglement kruisjes/ clubkampioen, voortzetting in 2016
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 vult de
lijst in, niet alleen het bestuurslid.
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Clubritten tellen ook mee (zie boven): dat zijn La Roche (groep1) , Route Ardennais Liernieux( groep 2-3) 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.
Het bestuur dankt Bèr Fraats voor zijn werkzaamheden als coördinator en initiator bij de toertochten VLC-AGRTBBC. Bèr geeft een toelichting en roept leden op om (nog met meerderen ) een handje te helpen. Het komt de
clubkas ten goede.
Wij “bemannen” de verzorgingsposten en ontvangen jaarlijks hiervoor een behoorlijk bedrag dat gebruikt wordt
voor het kledingfonds. De nieuwe leden Frans Hollander en Patrick Partouns geven aan bij Bèr, mee te willen
helpen. Waarvoor dank. Er wordt ook geopperd om de leden verplicht te laten participeren. Indien er niet genoeg
leden zich als vrijwilliger melden zal het bestuur dit overwegen. Ook bij een ander evenement afgelopen jaar, de
jeugdtriathlon gehouden in juni, rondom het zwembad en Trichterweg, was de belangstelling om te helpen
teleurstellend.

GPS-bestanden voor de Garmin:
Op verzoek van leden inventariseren we de mogelijkheid om clubritten de digitaliseren met GPS bestanden en deze op de
website te plaatsen. Arno Heijnen is in deze de coördinator namens het bestuur. Hij verzoekt leden, die in bezit zijn van
GPS-bestanden van onze ritten zich bij hem te melden. Max Roosen, Jos Roeden, Rob Stassen, Erik Kessels, Ed Steijns
beschikken over dergelijke GPS-ritten.
10. Afsluiting fietsseizoen/Chrono Val Dieu /feestavond
Het fietsseizoen 2016 zal worden afgesloten met een feestavond met huldiging van de clubkampioen en evt.
jubilarissen. Deze afsluiting zal in principe plaatsvinden op zaterdag 15 oktober 2016.
Voorafgegaan door een gezamenlijke clubrit naar Sibbe of de herinvoering van de Chrono-Val-Dieu.? Indien
de keuze valt voor een tijdrit, zullen we voor de zondagrit van 16 oktober een gezamenlijke koffiestop in
Sibbe houden.
 Chrono-Val-Dieu 2016: uit de vergadering blijkt er wel belangstelling te bestaan, maar er is geen meerderheid.
Een werkgroep bestaande uit Arno Heijnen- Max Roosen - Richard Broers, krijgt de gelegenheid om deze activiteit
te initiëren. Minimaal aantal deelnemers en uiterlijk besluit over door gaan op: 1 september 2016. De werkgroep
zal de leden op de hoogte houden. Het bestuur zal dit item met enige regelmaat op de bestuursagenda plaatsen.
11. Huishoudelijk reglement
Dit is verder 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.
12.Rondvraag/ overige mededelingen:
 Nieuwjaarsborrel: bedroevend was afgelopen editie op 3 januari 2016 de opkomst en belangstelling van de leden.
Komend jaar, 2017, zullen we bij wijze van experiment de nieuwjaarsborrel houden meteen aansluitend aan de
zondagse rit na Nieuwjaarsdag.
 Fietskleding over? Mocht je nog draagbare kleding van onze laatste outfit te over hebben en je wil deze tegen
vergoeding aanbieden aan bijv. nieuwe leden ,geef dat dan aan bij de kledingcoördinator Mathy Maes. We zoeken
nog kledingstukken voornamelijk in de maten 4 en 5. Waarschijnlijk wordt er dit jaar geen nieuwe kleding meer
besteld.
13.Sluiting:
De voorzitter dankt de aanwezige leden voor hun aandacht en inbreng en sluit om 18.30 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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