CONCEPT- Verslag Algemene Ledenvergadering
15 maart 2018
Aanwezig: zie bijlage 1
1) Voorzitter Arend Jan van Hattum opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
Arend-Jan heeft verzocht om de intekenlijsten te tekenen. Op dit moment heeft de
vereniging 130 leden. Dit is de derde jaarvergadering van Velo Heuvelrug. Tevens word er
bekend gemaakt dat er een bestuurswissel mogelijk is, indien iemand interesse toont in
een bestuursfunctie dan kan hij of zich melden bij de voorzitter.
Tijdens de ledenvergadering willen we gebruik maken van het onderwerp Veiligheid op de
weg met een groep renners. We hebben afgesproken om de groep op te splitsen als er
meer dan 12 renners zijn in een groep. Er is ok nog gesproken over het fenomeen
wegkapiteins, tot op heden hebben wij binnen de vereniging geen aangewezen
wegkapiteins. Er zijn wel twee nieuwe leden die een cursus wat betreft wegkapitein kunnen
geven. Het bestuur bespreekt deze suggestie in de eerstvolgende bestuursvergadering.
Het onderwerp wegkapiteins wordt in de eerstvolgende nieuwsbrief gepubliceerd. Anneke
de Joode kan hierover meer informatie verstrekkken.
Hans heeft de volgende vraag aan de orde gesteld: Hoe om te gaan als er medefietser is
gevallen, en de groep vindt het niet verantwoord dat deze doorfietst. En de fietser daar
niets van aantrekt en verder doorfietst. Deze vraag wordt geagendeerd voor de
eerstvolgende bestuursvergadering en het bestuur komt hier op terug.
2) Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken binnengekomen.
3) Notulen ALV 2017, er zijn geen opmerkingen. Verslag is vastgesteld.
4) Financieel jaarverslag 2017: de penningmeester was helaas verhinderd. De voorzitter heeft
getracht een toelichting te geven en aangegeven mochten er vragen zijn over het
jaarverslag dat ze deze alsnog kunnen aankaarten bij het bestuur, zodat de
penningmeester alsnog een antwoord kan geven. Cijfers in de bijlage.
5) De kascontrole 2017 moet nog plaatsvinden. Er zijn twee nieuwe kascommissie leden
benoemd: Gerrit van de Pol en Klaas Beekhuizen.
6) Begroting 2018: Voorzitter geeft toelichting (i.v.m. afwezigheid van de penningmeester) op
de begroting. Zie bijlage.
Bert Lam heeft een opmerking geplaats over de afgenomen verzekering, hij gaf aan dat dit
al was gedekt binnen de NTFU. Het bestuur gaat dit uitzoeken en komt hier op terug.
Contributie 2018 blijft gelijk aan de contributie van 2017.

Bij uitgaven van meer dat 2000 euro moet er toestemming onder de leden worden
gevraagd.
Incassomachtigingen
Leden hebben tijdens de passessies incassomachtigingen ondertekent, zodat de
contributie afgeschreven kan worden. Mocht je dat niet gedaan hebben, dan wordt er
vriendelijk verzocht om dit alsnog te doen.

7) Bestuurswissel
Niemand heeft zich voorgedragen , dit betekent dat Arend Jan en Patricia de komende drie
jaar hun rol binnen het bestuur invullen.
8) Kledingcommissie
Berry van den Brink heeft een toelichting gegeven over de kleding. De nieuwe kleding is
deels al uitgegeven. Daarnaast wordt er nog gekeken hoe het ontwerp van de gabba er uit
zou moeten zien. Daarnaast wordt er gevraagd door Wilma, of de handschoenen ook
besteld kunnen worden binnen het kledingpakket met wel of geen opdruk.
Kledingcommissie komt hier op terug.
9) Communicatiecommissie
Jeroen Delfgou geeft een toelichting over het reilen en zeilen van de
communicatiecommissie.
De commissie bestaat uit:
Bart van Asperen (website)
Jeroen Delfgou (social Media)
Theo Berkhof (Content)
Wilma Verlegh (verjaardagskaarten e.d.)
10) Sponsorcommissie
Harry Dohmen geeft een toleichting pver de huidige stand van zaken. De
sponsorcommissie bestaat op dit moment uit alleen uit Harry Dohmen. Het verzoek richting
de leden is dan ook om je aan te medlen voor deze commissie.
Harry geeft aan dat we met ingang van 2018 een nieuwe hoofsponsor hebben “ Theo
Deur”. Er zijn ook sponsors afgehaakt. De bedoeling is om over 3 a 4 maanden nieuwe
sponsors te werven. Vandaar een oproep richting de leden om deze commissie te
versterken.
10) Toercommissie
Marjolein Waardhuizen geeft een toelichting over het programma van 2018. Programma is
gevarieerd en uitdagend. Willeke van Verseveld heeft nog een suggestie gedaan voor een
ontbijt/lunch/diner tocht. De commissie neemt deze suggestie mee, en komt hierop terug.
11) Terugblik toertocht Velo Heuvelrug en vooruitblik 2018
De tweede tocht is positief verlopen, waar we dan ook trots op mogen zijn met z’n allen.
Voor de tocht in 2018 zijn wederom op zoek naar vrijwilligers met zowel coördinerende als
uitvoerende rollen. Tijdens de vergadering was er nog discussie over het aantal
hoogtemeters. Het komt het bestuur op terug. De coördinatie van de tocht is belegd bij de
voorzitter. Er wordt een plan van aanpak opgesteld waar uit blijkt welke stappen er gezet
moeten worden. Actie Arend Jan.
Bij uitgaven van meer dat 2000 euro moet er toestemming onder de leden worden
gevraagd.

12) Rondvraag
Er zijn geen vragen gesteld in de rondvraag.
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