Verslag Algemene Ledenvergadering
18 februari 2016
Aanwezig: Ludwig van Aagten, Helma Alferink, Jan Blankestijn, Eric Brienesse, Berry van den
Brink, Karin Cramer (secr), Patricia Crompvoets (bes), Natasja Tamara Dekker, Jeroen Delfgou,
Harry Dohmen (bes), Ron Drost, Jan van Eldik, Arend Jan van Hattum (vz), Carin Hebing, Frank
van de Heuvel, Frank Holl (pm), D Hoogendoorn, Henk Hoogendoorn, André van IJzendoorn,
Lambert Klok, Eric Knijff, Franz Sütmuller, Ide van Wijk, Marjolein van Waardhuizen, Jolanda van
Wijk.
1) Opening door Arend Jan van Hattum. De voorzitter legt status van vergadering uit: deze
vergadering is de belangrijkste van het jaar. Het bestuur heeft besloten om één
jaarvergadering te plannen en de najaarsvergadering te laten vervallen.
Vélo bestaat nu precies één jaar. Vereniging kan niet alleen vanuit het bestuur gedragen
worden. Vereniging wordt gedragen door alle leden.
Mededelingen: Helma Alferink wil graag informatie delen over tocht Parijs, Theo Deur wil
graag iets vertellen over team Amazing en Marten Hoffmann is aanwezig namens de
kascommissie.
Het bestuur vergadert eenmaal per maand m.u.v. de zomer. Data voor dit jaar staan al
vast. Vélo Heuvelrug telt nu 115 leden en 3 leden hebben afgelopen jaar hun lidmaatschap
opgezegd.
2) Notulen ALV 2015: Liggen ter inzage op tafel. Leden mogen nog op- en aanmerkingen
maken.
3) Financieel jaarverslag 2015: de penningmeester licht toe. Cijfers in de bijlage (1).
4) De Kascommissie is dinsdag 16/2 bijeengekomen voor de kascontrole. Conclusie:
Behoudens een aantal bevindingen die worden toegelicht, verzoekt de kascommissie de
vergadering om het bestuur décharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid over
de bovengenoemde periode. Zie bijlage (2).
5) Begroting 2016: penningmeester geeft toelichting op de begroting. Zie bijlage (3).
Vraag over de zekerheid van Somatic als sponsor kon positief bevestigend geantwoord
worden. De sponsoring van Cycling Experience Center is komen te vervallen. Dit betrof een
sponsoring in natura. The Cycling Expert is een nieuwe sponsor.
6) Vaststellen contributie: de contributie blijft gelijk voor 2016.
Tussendoor wordt het woord gegeven aan de leden die nog wat wilden delen met de leden.
Theo Deur: teamcaptain Team Amazing, RoParun. Team Amazing organiseren een fietstocht van
75 km. voor het goede doel op 10 april a.s. Start is bij Onder de pannen in Maarn. Theo roept Vélo

leden op om mee te doen. De kosten bedragen € 7,50, inclusief koffie met gebak. Ide vult aan dat
er ook voorrijders nodig zijn. Per 15 man een voorrijder. Leden mogen zich melden bij Ide of
Theo.
Helma Alferink: Het idee om naar Parijs te fietsen stond op de bucketlist van Marjolein. Marjolein
en Helma hebben het plan samen uitgewerkt. Op 20 mei start de tocht in Amerongen en op 24
mei eindigt de tocht weer in Amerongen. De reis terug wordt per trein afgelegd. In de
voorbereiding is een tweedaagse training ingepland op 29, 30 april, met 2 keer 160. Kosten voor
de tocht bedragen ongeveer € 535,- per persoon. Leden kunnen zich tot uiterlijk 1 maart opgeven
bij Helma.
7) Bestuurswissel: Karin Cramer treedt af als secretaris. Positie wordt ingevuld door Jolanda
van Wijk.
8) Meerjarenbeleidsplan: Arend Jan van Hattum geeft een toelichting op het
meerjarenbeleidsplan 2016 – 2018. Het plan wordt op de website gepubliceerd.
ACTIE: Karin Cramer (communicatie)
Arend Jan benoemt de verschillende commissies en hun leden: TC bestaat uit Ron Drost,
Marjolein van Waardhuizen, Ide van Wijk, Lourens Stijn, Jan Herman Clefering en Franz
Sütmuller. De Kledingcommissie bestaat uit Frank vd Heuvel als enig lid. Helma Alferink
doet een voorstel voor een vaste kledingprijs. Frank vd Heuvel en Frank Holl (pm) nemen
het in overweging. De Communicatiecommissie bestaat uit Bart van Asperen, Joost
Doelman, Jeroen Delfgou en Karin Cramer.
9) Vélo Heuvelrug fietstocht vindt plaats op 18 september 2016: 75 km en 125 km. Start
Amerongen, ronde over de Heuvelrug. Sponsorcommissie is gevraagd voor betrekken van
sponsoren. Leden wordt gevraagd te helpen bij de tocht. Op de vraag of de tocht ook via
GPS wordt vrij gegeven antwoordt Arend Jan dat de tocht wordt uitgepijld.
10) Rondvraag: Harry Dohmen kondigt de Start 2 Bike training aan die op de eerste 4
zaterdagen in april door hem wordt gegeven, namens Vélo Heuvelrug.
Pauze waarna een wielerquiz!

Bijlage 1
Financieel Jaarverslag 2015
De staat van baten en lasten over 2015

2015
€
Totaal opbrengsten

Algemene kosten
Clubkleding
Clubactiviteiten
Reclamekosten
Afdrachten contributies
Voorzieningen
Totale lasten
Financieringsbaten en -lasten

Resultaat boekjaar

2014
€

€

€

27.890

-

27.890

-

442
15.810
1.605
558
3.374
-

21.789

-

15

-

6.086

-

Bijlage 1
Financieel Jaarverslag 2015
ACTIVA
31-12-15
€

17-02-15
€

Vlottende activa
Vorderingen
Debiteuren

1.011

1.011

Voorraad
voorraad

4.887

4.887

Liquide middelen
Bank

799

799

-

6.697

-

Bijlage 1
Financieel Jaarverslag 2015
PASSIVA
31-12-15
€

17-02-15
€

Eigen vermogen
Kapitaal

6.086

6.086

-

Kortlopende schulden
Crediteuren
Overige schulden

381
230

611

-

6.697

-

Bijlage 2
Kascontrole commissie
Rapport van bevindingen naar aanleiding van het ingestelde onderzoek door de
Kascommissie Vereniging VéloHeuvelrug (vereniging) aangaande de jaarrekening 2015.
Dit onderzoek is gebaseerd op artikel 12 lid 3 van de Statuten van de vereniging
Onderstaande presenteert de kascommissie, bestaande uit de twee leden Marten Hoffmann en Ed
Broekhuizen hun bevindingen. Het boekenonderzoek heeft plaatsgevonden op dinsdag 16 februari
2016 in het bijzijn van de penningmeester Frank Holl. Wij bedanken de penningmeester voor de
toelichtingen wij hebben ontvangen tijdens het boekenonderzoek.
Conclusie
De leden van de kascommissie verklaren hierbij stukken en bescheiden, betrekking hebbende op
de jaarrekening 2015, bestaande uit de balans per 31 december 2015 en de winst- en
verliesrekening over de periode 17 februari 2015 tot en met 31 december 2015 van de Vereniging
VéloHeuvel te Amerongen, te hebben beoordeeld. Behoudens een aantal bevindingen die
onderstaand worden toegelicht, verzoekt de kascommissie de vergadering om het bestuur
décharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid over de bovengenoemde periode.
Amerongen, 17 februari 2016.

Bevindingen
1)

2)

3)

4)
5)

6)

7)

Het boekjaar van de vereniging loopt vanaf oprichtingsdatum 17 februari 2015 tot en met 31
december 2015. De jaarrekening geeft een beeld van 31 december 2014 en 31 december
2015; dit laatste sluit niet aan met het eerste verenigingsjaar. Wij adviseren u de
jaarrekening op dit punt aan te passen;
In de statuten (artikel 12 Rekening en verantwoording) staat onder artikel 2a dat er een
staat van baten en lasten moet worden voorgelegd. In de jaarstukken wordt gesproken over
een winst- en verliesrekening. Wij adviseren u de juiste terminologie in de jaarrekening te
hanteren;
De leden van de kascommissie zijn aangesteld voor een periode van twee jaren. Teneinde te
voorkomen dat vanaf het derde jaar twee nieuwe leden zich opnieuw geheel moeten inlezen,
adviseren wij u in het tweede jaar van de bestaande kascommissie alvast een toekomstig lid
te laten meedraaien om zo kennis te kunnen overdragen;
Artikel 15 vermeldt onder lid 5 de agenda van de jaarvergadering. Hierin staan onder andere
vermeldt dat de vereniging een begroting voor het komende jaar en de hoogte van de
contributies moet vaststellen. Beide stukken hebben wij niet ingezien;
Wij hebben vastgesteld dat de ledenadministratie is gescheiden van de financiële
administratie en biedt daardoor in opzet voldoende waarborgen voor een volledige
verantwoording van alle contributies. Een grove berekening op basis van het aantal leden,
onderverdeeld naar type toont geen grote verschillen met het verantwoorde bedrag aan
contributies
Desgevraagd deelde de penningmeester mede dat de bankbescheiden niet door de overige
bestuursleden worden ingezien. Wij adviseren u tijdens bestuursvergadering de
bankafschriften te beoordelen om zo enig beeld te verkrijgen in de geldstromen van de
vereniging waarover de penningmeester beschikt;
Van de vier grootste uitgaven (twee van kleding in totaal ruim EUR 20.000; twee horecafacturen in totaal bijna EUR1.300) hebben wij toereikende bewijsmiddelen in de
administratie aangetroffen;

Bijlage 2
Kascontrole commissie
8)

De winst- en verliesrekening vertoont een fout. Wij adviseren u deze te herstellen. Als
clubkleding wordt EUR 20.697 als kosten opgevoerd. Bij deze post is geen rekening
gehouden dat nog een deel van de kosten als voorraad op de balans staat (EUR 4.887). De
kostenpost moet hiermee verlaagd worden (nieuwe post EUR 16.074). Vervolgens ontstaat
dan nog een verschil van EUR 264 waarvan wij nog niet hebben kunnen nagaan hoe dat
verschil verwerkt moet worden.

Bijlage 3
Financiële begroting 2016
Algemene Kosten
Computersoftware
Bestuurskosten
Portikosten
Kamer van Koophandel

150
300
50
500

Clubkleding
Clubkleding

5.000

Commissies
Kledingcommissie
Sponsorcommissie
Toercommissie
Toertochtcommissie
Communicatiecommissie

150
200
1.000
650
250
2.250

Afdrachten contributies
NTFU
Reclamekosten
reclamekosten
Voorzieningen
Voorzieningen
Financieringsbaten en -lasten
Bankkosten
Resultaat

3.500

600

2.000

70
3.180

