
 

Notulen Algemene Ledenvergadering            

WTC de Lingerenners 16 februari 2018. 
 
Locatie: Clubhuis FCV Geldermalsen 

Aanvang: 19:30. Sluiting 21:40 uur.  
Aanwezig: Barto v Soelen (voorzitter), Bas Corbijn (secretaris), Ferry Ortiz 

Aldana (penningmeester), Pieternel Bollen en Kees van den Tempel (algemeen 
bestuurslid). Verder alle leden volgens de bijgevoegde aanwezigheidslijst. 
 

Bijlage: hand-out power point presentatie. 

 
 

1) Opening 
De voorzitter (BvS) opent de vergadering en heet iedereen van harte 

welkom. Hij bedankt FCV Geldermalsen dat wij wederom gebruik mogen 
maken van het clubgebouw. De agenda wordt door de aanwezige leden 
goedgekeurd. 

 
2) Mededelingen en ingekomen stukken 

Een aantal leden hebben zich bij de voorzitter afgemeld voor de ALV, 
waaronder één van de sponsors FysioArt.  

Ingekomen stukken: 
- FysioArt biedt alle leden bikefitting aan voor € 150,- ipv het 

standaardtarief van € 195,- 

- Marcel van de Craats vraagt aandacht voor de snelheden als er met 
een gemixte groep wordt gefietst. Dit gaat dikwijls fout, te hard! 

 
3) Notulen ALV 10 februari 2017 

De voorzitter vraagt of iedereen deze notulen heeft gelezen waarop de 

aanwezigen volmondig ja knikken. De notulen worden zonder opmerkingen 
goedgekeurd 

4) Mededelingen penningmeester  
a. Vaststellen Jaarrekening 2017 

De penningmeester (FOA) geeft een toelichting op de jaarrekening. 

Bij de baten is een post giften opgenomen waaronder de gift van de 
vrouw van Jan Vermeulen ivm de lunch na de Jan Vermeulen 

Classic. Bij de lasten is onder de post afschrijvingen de oude 
wielerkleding in één keer afgeschreven.  
Jack Rietbergen geeft als tip mee om in het overzicht een kolom 

vorige boekjaar op te nemen zodat er een vergelijk is, in dit geval 
2016.Verder zegt de penningmeester dat het resultaat de afgelopen 

jaren constant is gebleven. 
b. Vaststellen Begroting 2018 

De begroting wordt zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd. 

c. Verslag en benoeming kascommissie 2018                          
De kascommissie bestaande uit Ivo Korteweg en Mark de Jong 

hebben de boekhouding gecontroleerd en goed bevonden. Hierbij 
adviseert de kascommissie decharge te verlenen aan het bestuur, 
de leden gaan hiermee akkoord. 



 

Voor de nieuwe periode wordt Corazon Tinkelenberg gekozen tot nieuw lid 

van de kascommissie en vormt samen met Ivo Korteweg de kascommissie 
2018 en wordt Mark de Jong bedankt voor de afgelopen periode.  

 
Extra. 
FOA vraagt een moment aandacht voor de snelste vrouw en man tijdens 

de gehouden baanclinic in januari. FOA deelt een prijs uit aan Wendy van 
der Horst en aan Ivo Korteweg. Hij zegt zijn twijfels te hebben bij de tijd 

van Ivo daar na afloop van de clinic een injectiespuit is gevonden met 
daarin het gerstenat La Chouffe. Het e.e.a. is gemeld bij de 
dopingautoriteit maar heeft geen gevolg voor het seizoen 2018 van de 

heer Ivo Korteweg. Bovenstaande is zoals iedereen zal begrijpen 
fakenieuws  

  
5) Wegseizoen 2018  

a. Ledenverloop 

De secretaris (BC) geeft een toelichting op de gepresenteerde sheet 
en zegt dat het bijzonder is dat in alle opzichten de vereniging zich 

in korte tijd ontwikkeld heeft tot een stabiele organisatie. Het e.e.a. 
is ook zichtbaar aan het groeiend aantal leden zowel dames als 

heren. Het aantal afmeldingen bleef beperkt. Inmiddels hebben zich 
al weer een aantal nieuwe leden aangemeld waaronder twee leden 
die in 2017 hadden opgezegd.  

b. Avondtrainingen 
BC presenteert de trainingen en weekend tochten. Hierin is ten 

opzichte van 2017 weinig in veranderd. De vraag van een aantal C 
groepfietsers om ook op dinsdag en donderdag te trainen zal onder 
alle C groepfietsers worden geïnventariseerd per mail. Voorlopig 

blijft de training op woensdag staan. De datums van de XXL tochten 
zullen via de website en nieuwsbrief worden gecommuniceerd. Niels 

ten Damme en Rob Tardijn werken de routes verder uit. 
c. Wegkapiteins 

BC vraagt in navolging van de NTFU extra aandacht voor de 

wegkapiteins en in het bijzonder de wegkapiteins van onze 
vereniging. Ons kader wat elke week een groep renners op een 

veilige en sportieve manier begeleidt verdient respect en dit is een 
applaus waard. Afgelopen jaar zijn er weer 11 wegkapiteins 
opgeleid en zij gaan aankomend seizoen er zorg voor dragen dat de 

afgesproken regels worden nageleefd. Veiligheid, Sportiviteit en 
Gezelligheid zijn hierbij kernwaarden. Zie verder de PP presentatie 

en de spelregels “effe koersen”.    
 

6) Bestuursverkiezing 

Kees van den Tempel (KvdT) neemt bij dit agenda punt het 
voorzitterschap even over van Barto van Soelen en bedankt BvS voor de 

drie jaar voorzitterschap dat begon met het initiatief een wielerverenging 
in Geldermalsen op te richten en nu ruim 120 leden telt. Wat een succes! 
KvdT zegt dat BvS zich herkiesbaar stelt en vraagt de vergadering of er 

tegenkandidaten zijn. Niemand heeft zich voor de vergadering kandidaat 
gesteld waarna zonder tegen stemmen BvS weer wordt gekozen voor de 

periode van drie jaar. 



 

BvS neemt het voorzitterschap over van KvdT en zegt dat Johan Kruger 

(JK) eind 2017 heeft bedankt als secretaris en bestuurslid ivm met drukke 
prive omstandigheden. Hij bedankt JK voor het mede initiatief de 

vereniging op te richten en de vele werkzaamheden die daar mee gepaard 
gingen. JK krijgt uit handen van de voorzitter en Pieternel een prachtige 
bos bloemen en de bijbehorende wielerkussen.  

BvS zegt dat BC het secretariaat heeft overgenomen en dat daardoor de 
functie van algemeen bestuurslid vrij kwam. Daar het aantal wielrennende 

dames leden het laatste jaar behoorlijk is gestegen was voor het bestuur 
de aanleiding op zoek te gaan naar een vrouw in het bestuur. Uiteindelijk 
is Pieternel Bollen bereid gevonden de functie van algemeen bestuurslid in 

te vullen. BvS vraagt de leden hiermee akkoord te gaan. Alle aanwezigen 
gaan hiermee akkoord en wensen Pieternel veel wijsheid toe. 

 
Extra.  
 Uitreiking wisseltrofee Native Time Trial 2017. 

In juni 2017 heeft de tweede editie van de Native Time Trial plaats 
gevonden. Het aantal deelnemers groeit gestaag onder de leden. BvS reikt 

de wisseltrofee uit aan de verschillende categorieën: 
 Beste dame, Pieternel Bollen 

 Beste heer, Thomas Bakker en  Dennis Vaal (ex aequo) 

 Beste heren koppel, Dennis Vaal en Thomas Bakker. 

 

Pauze. 
 

7) Mededelingen Evenementencommissie 

Andre van de Reek (AvdR) heeft het voorzitterschap van de 
evenementencommissie overgenomen van WimJaap de Lang.  
AvdR geeft een toelichting op de evenementen kalender. Het clubweekend 

in Spa wordt definitief gehouden in het weekend van 7 t/m 9 september. 
Verder zegt hij dat de Native Time Trial dit jaar een ander parcours krijgt. 

Hierover zal tijdig via de Nieuwsbrief gecommuniceerd worden. Als laatste 
doet hij een oproep voor vrijwilligers om te assisteren bij de evenementen.  
 

8) Clubkleding  
Pieternel Bollen (PB) bedankt Wilfred en Colinde v Beusekom (BikeRepair) 

voor hun extra financiële steun bij de inkoop van de clubkleding de 
afgelopen drie jaar. Voor de vereniging is dit van onschatbare waarde 
geweest bij de opstart. PB overhandigd een prachtige bos bloemen. Door 

de wijziging zijn de kledingprijzen iets hoger geworden. 
Verder zegt PB dat er twee bedrijfslogo’s op de kleiding zijn gewijzigd en 

dat de kwaliteit nog steeds van een hoog niveau is. Joyce de Visser vraagt 
of er ook iets kortere lange broeken zijn voor mensen met kortere benen. 
BvS zal dit nagaan bij de leverancier. 

 
9) Uitslag enquête verstuurd met nieuwsbrief 26 jan 2018 

Het bestuur zal de komende periode zich vooral bezig houden met de 
toekomst van de vereniging. De resultaten van gehouden enquête onder 
de leden en de brainstormsessie met de commissies is de basis om beleid 

te maken voor de komende jaren. Piet Rekker (PR) heeft de enquête 
gecoördineerd en geeft een toelichting met een aantal sheets op de 

uitkomst van de enquête. Zie bijlage PP presentatie.  



 

   

10 Rondvraag 
Geen van de leden maakt gebruik van de rondvraag. 

 
11  Sluiting 

BvS sluit de vergadering en wenst iedereen een veilig en sportief 

wielerseizoen.  
 

Bijlagen: hand-out power point presentatie 
 


