Verslag van de jaarvergadering 2017
Gehouden op zaterdag 20 januari 2018 in het clublokaal De Greune Mert
Aanwezig: 42 leden (58%)
Afwezig met kennisgeving:24 leden (32%) Afwezig zonder kennisgeving: 7 leden (10%)
1. Opening /Welkom:
De voorzitter heet iedereen van harte welkom en opent de vergadering.
2. Verslag van de secretaris: Evaluatie seizoen 2017
• Traditioneel werd het seizoen geopend met de Vesdre-rit op 12 maart. Na de rit was er koffie met vlaai.
• Clubrit “La Roche” is gereden door groep 1. Groep 2 en 3 reden de rit Lierneux (Ardennen-rit van 165 km).
Groep 4 reed geen clubrit en groep 5 fietste naar Maaseik toe.
• Clubkampioen 2017 werd Maurice Swinnen.
• Er waren in 2017 geen jubilarissen. Komend jaar 2018 zal Brosie Dritty jubilaris zijn (40 jaar lid)
• Ledenbestand: zie punt 6
• Nieuwe kleding in 2017: Deze werd op 11 maart feestelijk gepresenteerd. Voor impressie zie website.
• Opmerking “kledingvoorschriften”: ook in de winter wordt verwacht de huidige actuele clubkleding te dragen, we
hebben tenslotte niet voor niets winterkleding aan het pakket toegevoegd.
• Website: de rubriek Forum is gewijzigd in Prikbord, hierop kunnen leden fiets gerelateerde zaken aanbieden of
vragen, zoals kleding, fiets e.d.
• Er is een winterabonnement (van dec.t/m febr.) afgesloten met 10% korting voor 3 maanden bij Fitnesscentrum in
de Kerkstraat SMC-Bastiaens. Onbeperkt sporten en mogelijkheden om 4x per week te spinnen. Een goed
alternatief om in de wintermaanden sportief actief bezig te zijn.
3. Financieel verslag penningmeester.
De leden van de huidige kascommissie, Frans Hollander (2de jaar) en Martijn Steijns (1ste jaar) doet verslag van hun
bevindingen van onze penningmeester. Zij geven decharge aan de penningmeester.
De zittingstermijn van Frans is verstreken.
Ed op den Camp (nieuw) en Martijn Steijns (2de jaar) vormen de nieuwe kascommissie.
Volgens de statuten moet er ook een reserve lid zijn. Erik Kessels stelt zich hiervoor wederom beschikbaar.
De huidige financiële situatie ziet er gezond en positief uit. We beschikken over ruime reserves.
4. Verslag van de jaarvergadering 2016.
Het verslag is in februari 2017 op de website geplaatst. Hierop zijn géén reacties gekomen. Het verslag wordt hiermee
vastgesteld.
5. Bestuursmutatie.
Math Poismans, Theo Beyers en Arno Heijnen verlaten het bestuur. Zij worden bedankt voor hun inzet en ontvangen een
attentie namens de club.
Ed Steijns en Bert de Zwart zijn de nieuwe kandidaten en worden met instemming van de vergadering benoemd.
Na afloop van de vergadering heeft het nieuwe bestuur de functies verdeeld.
*Mathy Maes, voorzitter, kledingcoördinator
*Jef Henquet, blijft secretaris
*Ed Steijns, penningmeester
*Bert de Zwart, vicevoorzitter, algemene zaken en contactpersoon groep 1-2.
Voorlopig gaan we in deze setting verder, met de mogelijkheid van een 5de bestuurslid. Men kan zich melden bij het
bestuur.
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6. Ledenaantal: per januari 2018: 73
In 2017 zijn Rob Haenen en Jeroen van Can tot onze club toe getreden
Rogier Linke, Dennis Royen en Jan Janssen beëindigen hun lidmaatschap.
Nieuwe leden per 1 januari 2018: Boy Bellefroid en Hans Emmen.
Zodoende starten we 2018 met 73 leden.
7.Leden-inzet bij hulpposten toertochten VLC-AGR2 dagen-BBC en Kids Triathlon
N.a.v. de discussie van afgelopen jaar zijn meer mensen bereid geweest om mee te helpen. Hopelijk kunnen we wederom
rekenen op jullie hulp. Het levert ons een mooi extra bedrag op van €1200,- per jaar.
Een bijzonder woord van dank en attentie voor Bèr Fraats, al jarenlang onze coördinator, voor het vele werk hieraan.
De secretaris zal een mail sturen met keuzeopties. Wel of niet meehelpen bepaalt de hoogte van de contributie (zie punt 8,
hieronder).
8. Contributie 2018: €90, of € 75,De contributie bedraagt € 90,- en indien je meehelpt bij de toertochten (zie punt 7) betaal je € 75, - (€15, -- korting)
De ledenvergadering stemt in met het voorstel en is dit daarmee definitief.
Contributie 2018 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 2018”. Wij verzoeken iedereen de contributie tijdig te
betalen.
9. Programma 2018 / Clubritten / Presentie-kruisjeslijst
De openingsrit van het seizoen is op zondag 11 maart 2018. Na afloop koffie met vlaai.
Clubritten: De rit “La Roche” blijft als clubrit gehandhaafd. Deze rit wordt in principe 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 s.v.p.
• Afschaffing clubkampioenschap:
Gezien de gevoerde discussies van afgelopen seizoen, omtrent het wel /niet toekennen van een kruisje voor het
clubkampioenschap stelt het bestuur voor om hiermee te stoppen. Ledenvergadering stemt hiermee in.
• Voortzetting Presentie-kruisjeslijst:
Deze willen we wel graag handhaven, om zodoende een beeld te houden van aanwezigheid en minimale deelname van 12
ritten (= ongeveer 40%) zoals dat is vermeld in het huishoudelijk reglement. (Artikel 5)
We zijn een actieve fietsclub en mogen van de leden verwachten dat zij deze 40% normaliter halen. (onvoorziene
omstandigheden daar gelaten)
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 Lierneux (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 van minimale deelname aan 12 ritten/inzet hulpposten gedurende het xxx-seizoen 2018, zoals
ons huishoudelijk reglement dit aangeeft. We vragen leden om bij langere afwezigheid om gegronde redenen dit bij
het bestuur/secretaris kenbaar te maken.
10. Afsluiting fietsseizoen /feestavond
Het fietsseizoen 2018 zal worden afgesloten met een feestavond.
Deze afsluiting zal in principe plaatsvinden op zaterdag 13 oktober 2018.
Voorafgegaan door een clubrit naar Sibbe met een gezamenlijke koffiestop voor alle groepen aldaar.
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11. Huishoudelijk reglement
Dit is verder aangepast inzake contributie, kledingplicht/kledingaanschaf nieuwe leden en minimale deelname aan
clubritten tijdens het zomerseizoen:
Het huishoudelijk reglement is te vinden op onze website onder menu: Over ons.
12. Rondvraag/ overige:
• Meer evenwichtige samenstelling van de groepen: herstart groep 2.
Bert de Zwart wil groep 2 weer een impuls geven en deze groep heeft inmiddels een voorlopig succesvolle
herstart/doorstart gemaakt. Bert hoopt en rekent op medewerking van de betrokken leden.
Hierdoor hopen we de ”druk” bij de andere groepen (3-4 en 5) eveneens te verminderen. De wegkapitein kan dit
niet alleen bewerkstellen, de groep dient die verantwoordelijkheid samen te nemen. “De zwakste schakel bepaalt
de sterkte van je ketting”, zou een toepasselijke spreuk kunnen zijn.
• Bestelling kleding:
Een nieuwe bestelronde zal plaatsvinden begin februari.
Mathy Maes zal de leden hiervoor een bestellijst toesturen.

13.Sluiting:
De waarnemend voorzitter dankt de aanwezige leden voor hun aandacht en inbreng en sluit de vergadering.
N.B. Op-aanmerkingen over het verslag kunnen tot 1 maart 2018 bij de secretaris schriftelijk worden ingediend.
Namens het bestuur,
Jef Henquet, secretaris.
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