Notulen Algemene Ledenvergadering WTC de Lingerenners
Vrijdagavond 10 februari 2017 om 19.30 uur in clubgebouw FCV aan Meersteeg 4 te Geldermalsen

1. Opening: Iedereen wordt welkom geheten door voorzitter Barto van Soelen die aanwezigen
wijst op de presentielijst met verzoek om deze te tekenen. Presentielijst is getekend door 38
personen.
Voorzitter staat hierna stil bij overlijden van Jan Vermeulen. Na een minuut stilte ter
nagedachtenis aan Jan volgt uitleg over condoleance en begrafenis. Oproep om in
clubkleding en met fiets te komen voor een erehaag te vormen bij vertrek rouwauto.
Huishoudelijke mededelingen: koffie, taart, drinken op kosten club.
2. Ingekomen stukken, aanvullingen op de agenda
Maarten Willems stelt naar aanleiding van overlijden Jan Vermeulen een vrijwillige bijdrage
voor als steun naar een goed doel. Dit komt later tijdens XXL tochten aan bod.
3. Goedkeuring notulen vorige ledenvergadering (Deze zijn meegestuurd met uitnodiging).
Niemand heeft op of aanmerkingen en notulen worden goedgekeurd.
4. Financieel verslag van de penningmeester + verslag en benoeming nieuw lid kascommissie
2017.
Toelichting en presentatie kerncijfers door Penningmeester Ferry Ortiz Aldana. Banksaldo
eind 2016 is €9219,38, er is €2999,03 winst gemaakt. Bedoeling is om de kaspositie ten bate
van onze leden aan te wenden. Zo zal het eten op de open en sluitingstochten gratis zijn
waarbij we ook hopen op een hogere deelname. Verder zal tijdens vergaderingen en andere
officiële bijeenkomsten van de vereniging koffie/thee/fris/bier gratis zijn. Leden worden
uitgedaagd om met goede ideeën te komen waar eventuele overschoten ten bate van de
vereniging aangewend kunnen worden. Zie voor verder info over financiële cijfers de
presentatie. Stukken jaarrekening en begroting liggen ter inzage op de vergadering en zijn op
aanvraag verkrijgbaar.
Kascommissie brengt verslag uit in de persoon van Mark de Jong. Hij licht de bevindingen van
de kascommissie toe. Alles is netjes verwerkt in de boeken en de aandachtspunten van vorig
jaar zijn correct opgevolgt en in de boekhouding verwerkt. Hierna wordt door de voltallige
vergadering decharge verleend. Marc Evers is aftredend als kascommissielid. Wilma Franke
geeft aan als nieuw lid de kascommissie voor 2 jaar te willen versterken.
5. Ledenaantal 2016-2017
Toelichting met presentatie door voorzitter. Ledenaantal op 1 januari 2017 was 109 na7
opzeggingen in 2016. Met 4 aanmeldingen sedert zitten we op 10 februari op 113 leden.
Start C-groep heeft geresulteerd in meer aanmeldingen van vrouwen maar er mogen nog wel
wat vrouwen bij. Groei van 4 naar 13 vrouwen is positief wel zeer positief en hoop is dat die
groei zich verder zal doorzetten. Op getoonde kaart (zie presentatie) is te zien waar leden
allemaal vandaan komen. Zwaartepunt ligt in Geldermalsen (48 leden) en Meteren (34
leden). Verder komen de meeste leden uit de directe omgeving daarvan.
6. Terugblik op ritten 2016 en planning activiteiten 2017
• Het werken zonder vaste ritleiders heeft over het algemeen goed uitgepakt. Toch is
besloten om per groep met vaste aansturing te gaan werken. Hierna de presentatie
over programma seizoen 2017 waarbij de regels nog eens worden benadrukt. Zie
hiervoor de presentatie, regels zijn ook te vinden op de website!
• Er wordt momenteel nagedacht om in 2017 weer de cursus wegkapitein te gaan
geven.oproep om na te denken om je aan te melden daarvoor. Je helpt daarmee niet
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alleen de vereniging maar leert er ook zelf veel van. Inzet is met elkaar op een leuke
manier veel veilige kilometers te maken.
Verslag A-, B- en C-groepen, uitleg kruissnelheid, gemiddelde snelheid en kiezen van
juiste groep om mee te gaan. Opvolgen aanwijzingen van wegkapiteins bij rijden in
verkeerde groep. Verschil ritten door de weeks en zondag. Kijk voor volledige uitleg
even in de presentatie.
Toelichting XXL tochten en voorstel om 1e XXL tocht van het jaar te vernoemen naar
Jan Vermeulen en de naam Jan Vermeulen Challange mee te geven. Voorstel wordt
door de voltallige vergadering unaniem aanvaard. . We willen met deze tocht ook
geld inzamelen voor nationaal revalidatiefonds.
Presentatie evenementen 2017 zoals clubweekend en tijdrit. Peiling interesse groot
evenement zoals Marmotte in 2016 met toelichting Kees vd Tempel. Er waren helaas
geen mensen om het dit jaar te organiseren. Oproep voor vrijwilligers om deel te
nemen in werkgroep. Piet Rekker geeft aan mee te willen denken met Kees. Gekeken
gaat worden of er toch nog een groter evenement geplant kan worden.
Introductie spinningmarathon op 11 maart: zie folder die op tafel ligt. Team frank
van de wielen. Wilma Franke vertelt hier wat over. Mogelijkheid om voor 4e en 5e uur
te organiseren maar dan moet je wel alle uren inschrijven.

Koffie pauze 15 min
7. Presentatie over sponsors door het bestuur
Aanbiedingen van sponsors. Fysioteam heeft voor leden weer een inspanningstest in de
aanbieding voor €95. BikeRepair geeft ook in 2017 weer 10% korting op onderhoud en heeft
regelmatig speciale acties voor de leden. Ten tijde van de vergadering is dat een aanbieding
op winterkleding. De servicekaart is vanwege de beperkte afname komen te vervallen voor
2017. Zie voor het volledige overzicht de presentatie.
8. Bestuursverkiezing
Uitleg over de bestuursstructuur en bijbehorende termijnen. Ferry Ortiz Aldena is aftredend
penningmeester maar stelt zich herkiesbaar. Er hebben zich geen tegen kandidaten gemeld
zodat Ferry unaniem wordt herbenoemd. Volgend jaar is voorzitter Barto van Soelen
aftredend/herkiesbaar. In 2019 is het dan weer de beurt aan de secretaris.
Verder zijn Bas Corbijn en Kees van den Tempel gevraagd om toe te treden tot het bestuur in
de functie van algemeen bestuurslid. Doel is om het bestuur te verbreden en de veelheid van
taken goed te kunnen verdelen. Het leid ook tot een betere representatie van de leden nu de
vereniging zoals het er nu naar uitziet groter dan 100 leden zal blijven. Voorstel wordt door
de vergadering unaniem goedgekeurd en Bas en Kees worden benoemd als algemeen lid
voor de duur van 3 jaar.
9. Mededelingen / voorstellen vanuit bestuur.
• Beperkte beschikbaarheid kledingpakketten in 2017 ivm aflopende
sponsorcontracten zie presentatie. Bestelling komende bestelling doorgeven voor 24
februari.
• Communicatie via whatsapp en andere media. Alle algemene informatie staat altijd
op de website omdat die voor iedereen toegankelijk is. Niet iedereen heeft
Whatsapp of Facebook. Voor snelle communicatie wordt gebruik gemaakt van de
Lingerenners Whatsapp groep. Die is met name bedoelt om afspraken te maken.
Vraag is om niet te veel lollig bedoelde discussies daar te voeren omdat dit irritatie
kan opwekken en het gevaar bestaat dat mensen afhaken en de groep verlaten. Er is
ook voor de mountainbikende eden een MTB whatsapp groep. Je kunt je voor 1 of
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beide groepen aanmelden mocht je er nog niet in zitten. Facebook wordt ook
gebruikt om onder andere korte verslagjes te posten en tochten die gereden kunnen
worden te melden.
Introducees en andere niet leden die een (aantal) keren komen meerijden zijn van
harte welkom maar zijn niet verzekerd. Dit is dus altijd op eigen risico! Gastrijders
houden zich ook aan de clubregels zoals rijden met helm e.d.. Heeft men een 2-3 tal
keren kennis gemaakt dan moet men ervoor kiezen om lid te worden. Het is dus niet
de bedoeling dat iemand gedurende het seizoen regelmatig aansluit zonder lid te
worden, het dient ter kennismaking.

10. Rondvraag
Geen vragen. Wel ier s nog even overleg over hoe, wat, waar begrafenis Jan Vermeulen.
Barto licht het protocol rond de erehaag bij het vertrek vanaf het woonhuis van Jan
Vermeulen toe.
11. Sluiting.
Vergadering wordt gesloten

