CONCEPT- Verslag Algemene Ledenvergadering
21 februari 2017
Aanwezig: zie bijlage 1
1) Voorzitter Arend Jan van Hattum opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
Op dit moment heeft de vereniging 115 leden, er zijn nieuwe leden bijgekomen en helaas
zijn er leden geroyeerd, dit omdat zij niet voornemens waren om de gevraagde contributie
te betalen.
Mededelingen:
- Anton van Gerben, wielerwedstrijd Midden Nederland;
- Bert Lam , MTB route Heuvelrug
graag iets vertellen over team Amazing en Marten Hoffmann is aanwezig namens de
kascommissie.
2) Notulen ALV 2016, geen opmerkingen. Verslag is vastgesteld.
3) Financieel jaarverslag 2016: de penningmeester licht toe. Cijfers in de bijlage (2).
Tijdens de jaarvergadering is gevraagd of het overzicht wat meer gespecificeerd kan
worden bij de volgende keer. De penningmeester heeft dit gezegd. Tijdens de toelichting
was er nog een discussie over de huidige kledingvoorraad. De voorzitter heeft toegezegd
dat het beslist hier op korte termijn een besluit over zal nemen en de leden worden
hierover geïnformeerd.
4) De kascommissie is nog niet bij elkaar gekomen, hiervoor wordt nog een datum ingepland.
Middels de eerstvolgende nieuwsbrief worden de leden op de hoogte gesteld of de
kascommissie een akkoord c.q. decharge heeft gegeven.
5) Begroting 2017: penningmeester geeft toelichting op de begroting. Zie bijlage (3).
Ook de begroting meer specificeren en de verschillende sponsors inbrengen en de
financiële bijdrage inzichtelijk maken.

Het bestuur vraagt aan de leden toestemming indien noodzakelijk een bedrag van €2000,- uit
te geven (post onvoorzien).
Contributie 2017 blijft gelijk aan de contributie van 2016.
6) Bestuurswissel
Penningmeester Frank Holl en Harry Dohmen zijn bereid om drie jaar door te gaan. Indien
er andere kandidaten zijn die interesse hebben kunnen zij zich melden bij de voorzitter.
7) Kledingcommissie
Berry van den Brink en Bart van Asperen maken deel uit van de huidige kledingcommissie.
In het voorjaar 2018 moet er nieuwe kleding beschikbaar zijn waarop de nieuwe sponsoren

wel of niet worden vermeld. Hiervoor moet het een en ander worden uitgezocht en een
voorstel richting bestuur worden gedaan. Gevraagd is of er leden in de kledingcommissie
willen plaats nemen. Er hebben zich de volgende leden zich aangemeld:
Mirjam Schenach, Bas van Leeuwen, Hans Beumer, Anton van Gerwen (namens
sponsorcommissie).
8) Communicatiecommissie
In de nieuwsbrief wordt weergegeven hoe vaak de website van onze vereniging wordt
bezocht. Daarnaast is afgesproken dat alle activiteiten e.d. worden vermeld op de site en
dat de site het uitgangspunt is naast Facebook en de Whatsapp groepen.
9) Sponsorcommissie
Joost Doelman vertelt de huidige stand van zaken van de sponsorcommissie. De
sponsorcommissie bestaat op dit moment uit Joost en Harry Dohmen. Richard
Heemsbergen heeft afscheid genomen van de sponsorcommissie. Joost geeft aan ook uit
de sponsorcommissie te treden en vraagt of men zicht hiervoor wil aanmelden. Gerard
Weck en Anton van Gerwen hebben zich aangemeld tijdens de vergadering, waar verheugd
op werd gereageerd door de aanwezige leden.
De huidige sponsor contracten lopen af (drie jaar). Dit betekent dat er nieuwe sponsors
geworven moeten worden en of reeds bestaande contracten verlengd moeten worden
10) Toercommissie
Marjolein Waardhuizen geeft een toelichting over het programma van 2017. Voordat Marjolein
aan haar presentatie begon was er nog even een discussie over de verschillende groepen met
de verschillende snelheden. Tijdens de vergadering is besloten dat iedereen zelf
verantwoordelijk is met welke groep hij of zij meefietst en dat men rekening met elkaar houdt.
11) Terugblik Velo Heuvelrug en vooruitblik 2017
De eerste tocht is positief verlopen, waar we dan ook trots op mogen zijn met z’n allen.
Voor de tocht in 2017 zijn we op zoek naar vrijwilligers met zowel coördinerende als
uitvoerende rollen. Afgesproken is dat leden van Velo Heuvelrug wel betalen als zij de tocht
rijden die wordt georganiseerd door onze vereniging.
12) Mededelingen
Anton van Gerwen vraagt of leden bereid zijn om te helpen tijdens de Ronde van Midden
Nederland op zaterdag 26 augustus 2017. Hiervoor wordt ook nog een oproep geplaatst in de
nieuwsbrief. Tijdens deze ronde kunnen wij ons herkenbaar maken middels ons fiets-shirt wat
we dan aan mogen. Dit is ook een mooi gebaar richting onze sponsors.
Bert Lam, geeft een toelichting over het MTB parcours en het onderhoud hiervan. Bert vraagt
of er leden zijn die bereid zijn om mee te helpen. Dit vergt 1 uur per twee maanden. Indien we
het gewenst vinden is het mogelijk dat het logo van Velo Heuvelrug op de paaltjes wordt
geplaatst. Deze oproep wordt ook in de nieuwsbrief geplaatst.
Berry van den Brink, vraagt of er leden zijn die willen helpen tijdens de Giro Classico op 21 mei
2017. Hier wordt ook een oproep voor geplaatst in de nieuwsbrief.
13) Rondvraag
Aan de leden wordt gevraagd of ze willen checken of hun mailadres juist is verwerkt op de

NTFU site. Dit omdat we deze adressen gebruiken tbv de communicatie en niet willen dat
sommige leden daardoor berichten niet ontvangen.

