
 

Notulen Algemene Ledenvergadering            

WTC de Lingerenners 15 februari 2019. 
 
Locatie: Clubhuis FCV Geldermalsen 

Aanvang: 19:45. Sluiting 20:40 uur.  

Aanwezig: Barto van Soelen (voorzitter), Hugo Muis (secretaris), Ferry Ortiz Aldana 

(penningmeester), Pieternel Bollen (algemeen bestuurslid) en Kees van den Tempel 

(algemeen bestuurslid). Verder de leden volgens de bijgevoegde aanwezigheidslijst. 

 
 

1. Opening 

De voorzitter (BvS) opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom op 

de 5e ALV. BvS bedankt FCV Geldermalsen dat wij wederom gebruik mogen 

maken van het clubgebouw. Hij verzoekt de leden de presentielijst te 

ondertekenen. De agenda wordt door de aanwezige leden goedgekeurd. 

 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 

Een aantal leden hebben zich afgemeld voor de ALV. Er zijn geen ingekomen 

stukken. 

Wel een aantal mededelingen: 

- Agendapunt 5 ‘terugblik op het wegseizoen’ vervalt omdat dit wordt behandeld 

bij agendapunt 6. 

- Elke lid kan inloggen bij NTFU op eigen persoonlijke website. BvS verzoekt 

leden te controleren of deze gegevens nog juist zijn 

- NTFU-wijziging met betrekking tot de dekking bij invaliditeit en overlijden. 

Deze dekking wordt uitsluitend verleend als rit is aangemeld. Schadedekking 

voor fiets en kleding is sowieso van toepassing. 

- Schades moeten binnen 24 uur worden doorgegeven aan NTFU. Laat dit via 

bestuur verlopen 

- NTFU-contributie wordt met ingang van 2020 met € 2,00 per jaar verhoogd. 

Vooralsnog geen consequentie voor leden van De Lingerenners. 

- Vraag Rob Tardijn: Ben ik 24/7 verzekerd? Antwoord wel voor schade, niet 

voor invaliditeit en overlijden. 

- Vraag Erwin Duits: Kan ik mij persoonlijk aanmelden voor ritten bij NTFU? 

Antwoord: deze dekking bij invaliditeit en overlijden geldt uitsluitend voor 

clubritten met wegkapitein. 

- Vraag Andre Buitendijk: Welke dekking geldt bij NTFU-toertochten? Antwoord: 

bij NTFU-toertochten is genoemde dekking van toepassing. 

 

3. Notulen ALV 16 februari 2018 

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 2018 

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

Het saldo op de spaarrekening is substantieel hoger dan het eigen 

vermogen. Dit komt door vooruitbetaalde contributie en afdracht NTFU die 

nog gedeeltelijk moet plaatsvinden. 

FOA meldt dat het resultaat de afgelopen jaren constant is gebleven. 

b. Vaststellen Begroting 2019 

FOA Verwachting voor 2019 is een minimaal operationeel verlies. Het 

opgebouwde eigen vermogen is zodanig dat we meer uitgaven ten behoeve 



 

van de leden doen. Hier wordt later in de ALV op teruggekomen. De 

begroting wordt zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd. 

c. Verslag en benoeming kascommissie 2019                          

De kascommissie bestaande uit Ivo Korteweg en Deny van Malsen hebben 

de boekhouding gecontroleerd en goed bevonden. Hierbij adviseert de 

kascommissie decharge te verlenen aan het bestuur, de leden gaan 

hiermee akkoord. 

d. In 2020 bestaat de kascommissie uit Deny van Malsen en Corazon 

Tinkelenberg.  

 

5. Terugblik 2018 

Agendapunt vervalt 

 

6. Wegseizoen 2019  

a. Ledenverloop 

De secretaris (HM) geeft een toelichting op de gepresenteerde sheet. Het 

ledenaantal is stabiel waarbij het aantal vrouwen fors is toegenomen maar 

nog steeds sterk achterblijft bij het aantal mannen. In 2018 zijn er 15 

afmeldingen geweest. 

De gemiddelde Lingerenner is man, 50 jaar en woonachtig in Geldermalsen 

of Meteren. 

b. Avondtrainingen 

In oktober 2018 is door bestuur met de leden die de training wegkapitein 

hebben gevolgd een evaluatie gehouden over het wegseizoen 2018. 

Belangrijkste uitkomsten: 

Positief    Verbeterpunten 

1. Sfeer    1. Snelheid 

2. Commando’s   2. Weinig doorstroming tussen groepen 

3. Snelheid    3. Meer zichtbare rol wegkapitein 

 

Ook vanuit de enquête die begin 2018 is gehouden zijn bepaalde wensen 

gekomen met betrekking tot de trainingsavonden en de mogelijkheden. 

Uitkomst van deze evaluatie is dat de woensdagavond als trainingsavond 

vanuit de club komt te vervallen. De dinsdag en donderdag zijn de vaste 

trainingsavond voor alle groepen. Dit betekent dat de C-groep 2 

trainingsavonden per week heeft.  

Ook de start-to-bike groep wordt van 23 april tot en met 25 juni op de 

dinsdag- en donderdagavond georganiseerd door Pieter Huitema en Johan 

Kruger. 

Vraag Ron Bambacht: Zijn de leden die in de D-groep zaten 

doorgestroomd? Antwoord: veelal is sprake van uitstroom. 

Vraag Tjeu Bollen: Is start-to-bike ook voor bestaande leden? Antwoord: 

ja. 

Elke laatste trainingsavond van de maand (binnen het seizoen) zal er een 

happy hour zijn waarbij de kosten voor rekening van de club zijn. 

 

c. Wegkapiteins 

KvdT vraagt extra aandacht voor veilig fietsen. Ook afgelopen jaar zijn er 

toch weer wat ongelukjes gebeurd. De groepsgrootte mag niet meer zijn 

dan 14. Bij grotere groep is het splitsen. 

De rol van de wegkapitein wordt veel belangrijker. Dit betekent: praatje 

vooraf, snelheid handhaven, slimme routes met de groep en signalen 

doorgeven. 

 

KvdS doet een oproep aan leden om zich aan te melden als wegkapitein. 

En vraag ook om meer begrip van de leden voor de rol van de wegkapitein. 

  



 

 

 
7. Bestuursverkiezing 

d. Benoeming secretaris 

In 2018 is Bas Corbijn gestopt als secretaris. Hugo Muis wordt 

voorgedragen door het bestuur. BvS vraagt of er tegenkandidaten zijn. Die 

zijn er niet waarna HM wordt gekozen als secretaris. 

 

e. Benoeming penningmeester 2020 

Volgens de statuten is een bestuurslid 1 maal herkiesbaar. Dit betekent dat 

Ferry Ortiz Aldana in 2019 voor het laatst actief zal zijn als 

penningmeester. Vraag van BvS of iemand de rol van penningmeester over 

wil nemen? 

 

Kandidaten voor deze functie kunnen zich via de mail aanmelden. 

 

f. Benoeming kascommissie 

Dit agendapunt is al behandeld bij agendapunt 4c. 

 
 

8.  Mededelingen Evenementencommissie 

KvdT vervangt Andre van de Reek. KvdT blikt terug op de georganiseerde 

evenementen in 2018. 

Belangrijkste conclusie is dat er genoeg evenementen worden georganiseerd. Bij 

Sommige evenementen is de opkomst laag en veelal zijn er steeds dezelfde 

deelnemers. Helaas zijn er ook veel leden bij geen enkel evenement aanwezig. 

Doelstelling is om events te organiseren voor alle snelheden.  

Vraag van Evenementencommissie is hoe we meer leden kunnen bereiken?  

Suggesties: Tijdritten tijdens de training (Dave Goossens); Dikke banden race 

voor leden en niet-leden (Wouter Schutte) en betrek andere clubs bij 

evenementen (Aart den Hoed). 

 

Ook wordt de evenementenkalender 2019 gepresenteerd. Het is nog onzeker of 

de Native Time Trial dit jaar opnieuw wordt georganiseerd. De organisatie kost de 

meeste tijd en de opkomst is laag. Suggestie Barto is om dit bij de Batauwers te 

organiseren. 

 
9. Slogan 

Op een reclamebord wordt een slogan afgedrukt. Er was een vraag uitgezet naar 

de leden om met ludieke slogans te kopen. Pieternel Bollen (PB) presenteert de 

volgende 3 slogans: WTC de Lingerenners…. 

- Passie voor fietsen 

- Ontspanning door inspanning 

- Voor ieder een versnelling. 

Met grote meerderheid wordt gekozen voor ‘Voor ieder een versnelling’. Winnaar 

Tjeu Bollen wordt enthousiast gefeliciteerd door PB. 

 

10. Clubkleding 

BvS geeft aan dat vanaf vandaag tot en met 8 maart opnieuw kleding via 

www.bioracer.nl besteld kan worden. Aanmelden geschiedt via een speciale link. 

De levertijd is circa 8 weken en na een bericht van BvS bij hem worden 

opgehaald.  

Er is nog clubkleding uit 2016/2017 beschikbaar. Deze kan na de ALV worden 

meegenomen. 

 

http://www.bioracer.nl/


 

De evenementencommissie heeft een zeer leuke geste. Elke Lingerenner krijgt 

gratis 2 bidons met opdruk van Lingerenners logo. Na de ALV worden de eerste 

exemplaren uitgereikt. 

 

 
 
 

11. Rondvraag 

 Geen van de leden maakt gebruik van de rondvraag.  

 

12.Sluiting 

PB bedankt de dames van de FCV met een prachtige bos bloemen om te 

bedanken voor hun gastvrijheid. 

BvS sluit de vergadering en wenst iedereen een veilig en sportief wielerseizoen.  

 
 


