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Een dag is nooit zo nat,

of de zon schijnt altijd wat!

In deze nieuwsbrief:
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A, B of C…of een combinatie daarvan?
Op de kalender

 
Verhalen uit het peloton
Terwijl het in Nederland met bakken naar beneden kwam en elke fietsrit garantie gaf op
een nat pak, heeft menig thuisblijver met enige jaloezie door Strava zitten bladeren. De
mooie vergezichten, hoogte- en kilometers vlogen je om de oren en terwijl jij je
natgeregende pakkie weer eens te drogen hing, wist je zeker dat clubgenoten die het
zuidwaarts hadden gezocht, met een Pina Colada aan het strand lagen.

Gelukkig is er nu voor iedereen weer wat om naar uit te zien, zo vindt op 10 september
a.s. eindelijk weer de democratische hoogmis van onze vereniging plaats!! Na een jaar
waarin een fysieke ALV niet mogelijk was, kan op deze tweede vrijdag van september
eindelijk weer een vergadering plaatsvinden waarbij de leden en het bestuur elkaar in
levende lijve kunnen treffen. Om het nuttige met het aangename te verenigen zal
aansluitend een BBQ plaatsvinden en meer info hierover tref je verderop in deze
nieuwsbrief.

Het succes van de Tour-poule kan niemand ontgaan zijn en ik merk nog graag op dat de
Tour-poule dit jaar in een ex-aequo is geëindigd waardoor Wouter en Barto de ereplaats
moeten delen. Het adagium ‘gedeelde vreugd is dubbele vreugd is’ gaat hier uiteraard ook
op en de heren zullen daarom dubbel zo blij zijn met hun, door Jacob, beschikbaar
gestelde boek. Best of the rest was Ivo met slechts 17 punten achterstand op de ex-aequo
nummers 1.
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 ALV en BBQ
De Hoenderik in Tricht (Lingedijk 180) zal dit jaar als decor dienen voor de ALV met BBQ
die op 10 september plaats zal vinden. Aanvang ALV 18.30 uur en aanvang BBQ 19.30
uur.

De uitnodiging en agenda voor de ALV zijn onder aan deze nieuwsbrief weergegeven en
de bijbehorende informatie en vergaderstukken kun je vinden via de website (of klik op
deze link)
 
Ondanks dat de BBQ allicht aantrekkelijker klinkt dan de ALV, is de ALV ook zeker de
moeite van het bezoeken waard en je aanwezigheid is tevens een mooi gebaar van
betrokkenheid met zowel de vereniging als het bestuur. 

Verzoek om uiterlijk voor 5 september a.s. aan Ivo of Kees door te geven of je op de ALV
aanwezig zal zijn, op de BBQ of dat beide activiteiten worden opgeluisterd door jouw
aanwezigheid!

 
  
A, B of C…of een combinatie daarvan?
Naarmate het seizoen vordert, wordt er over het algemeen harder gefietst en dat vereist
enig maatwerk tijdens de clubritten. Omdat de overstap ineens soms net te groot is zal er
vanaf september (bij voldoende animo) op dinsdag een BC-groep zijn en op donderdag
een AB-groep. Hiermee wordt voorkomen dat je als overstapper ofwel een hele rit aan het
elastiek hangt of dat je drie dagen amper zonder hulp de trap op kan lopen 
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https://www.wtcdelingerenners.nl/informatie/alv/


 

 

Op de kalender
Zoals hiervoor al vermeld, vindt op 10 september a.s. de ALV en de BBQ plaats.
Op 19 september wordt de Jan Vermeulen Classic verreden en op 17 oktober wordt het
seizoen afgesloten met de Sluitingsrit.
De cursus voor wegkapiteins is verplaatst naar 9 oktober, aanmelden voor de cursus kan
bij het bestuur.
 
 Met nog enkele zomerse weken in het vooruitzicht, ga ik ervan uit dat we elkaar weer
snel zullen treffen op ofwel de clubritten en/ of de ALV. Rest mij niets anders dan eenieder
nog een zomers einde van de vakantie toe te wensen. Dit met de handen aan het stuur,
de blik op oneindig en vol vertrouwen onderweg naar morgen!
 
 Met sportieve groet,

  
Robertus (Whatsappus)
Namens het bestuur WTC de Lingerenners 

 

UITNODIGING EN AGENDA
ALGEMENE LEDENVERGADERING
d.d. 10 september

Beste Lingerenner,



Het bestuur van WTC de Lingerenners nodigt je van harte uit voor de jaarlijkse Algemene
Ledenvergadering. Door de beperkingen van Covid-19 kon de ALV niet in februari
georganiseerd worden. Inmiddels is dit wel weer mogelijk. De Algemene
Ledenvergadering vindt plaats op vrijdag 10 september De Hoenderik, Lingedijk 180 in
Tricht. De aanvang van de vergadering is 18.30 uur. Na afloop van de ALV nodigen we jou
en je partner uit voor een BBQ. Wil je een privébericht sturen naar Kees van de Tempel
(06-22695682 kvdtempel@gmail.com) of Ivo Korteweg (06-41233234
Ivokorteweg@hotmail.com) en daarin laten weten of je aanwezig bent bij de BBQ en met
hoeveel personen.
Hieronder tref je de agenda aan. Je kan de link naar de website aanklikken voor de:

Notulen van de ALV 07-02-2020
Balans
Winst- en verliesrekening
Verslag kascommissie
begroting.

Agenda Algemene Ledenvergadering WTC de Lingerenners
Inloop: 18:15 met koffie/thee
Aanvang: 18.30 uur
 

1. Opening
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Notulen ALV 7 februari 2020
4. Mededelingen penningmeester

a. Jaarrekening 2020 waaronder Balans en Winst- en verliesrekening
b. Verslag kascommissie boekjaar 2020
c. Benoeming Kascommissie boekjaar 2021
d. Begroting 2021
e. Contributie 2022

5. Bestuursverkiezing penningmeester
6. Presentatie nieuwe clubkleding en sponsoring
7. Wegseizoen en wegkapiteins
8. Rondvraag
9. Sluiting
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