Notulen Algemene Ledenvergadering
WTC de Lingerenners 7 februari 2020.
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 6e ALV. De agenda wordt door de aanwezige leden goedgekeurd.
2. Mededelingen en ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken.
Wel een aantal mededelingen:
- BvS bedankt FCV Geldermalsen dat we gebruik mogen maken van hun
clubgebouw. Verzoekt iedereen zich als gast te gedragen. Drank en appeltaart
zijn gratis.
- BvS verzoekt de leden de adressenlijst op de site van de NTFU te updaten
zodat we uitnodigingen of andere informatie eventueel per post kunnen
versturen.
- Onder agendapunt 7 wordt de benoeming van de voorzitter toegevoegd.
3. Notulen ALV 15 februari 2019
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. Jaarrekening 2019 waaronder Balans en Winst- en Verliesrekening.
De penningmeester (FOA) geeft aan dat dit waarschijnlijk de laatste keer is
dat hij de jaarrekening presenteert. Daarop komen we later in de ALV nog
terug. Het resultaat is fors beter dan verwacht. Het verwachte resultaat
was een verlies van € 85,- Het daadwerkelijk resultaat was een positief
bedrag van € 835,62. FOA geeft ook aan dat de kosten elk jaar iets
toenemen en dat we desondanks de contributie nog nooit hebben hoeven
verhogen.
b. Vaststellen Begroting 2020
In 2020 organiseren we ons eerste lustrumfeest. Het budget hiervoor
bedraagt € 2.000. Daardoor verwachten we een eenmalig negatief
resultaat van € 1.830,-. Ons eigen vermogen van nu bijna € 9.000 maakt
dit mogelijk. Op het eigen vermogen zullen we in 2020 dus iets interen.
FOA doet de oproep aan alle leden dat als een lid een cijfers wil inzien hij
dan Ferry kan benaderen. Ieder lid is van harte welkom om de cijfers in te
komen zien.
De begroting wordt zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.
c. Verslag en benoeming kascommissie 2020
Ivo Korteweg is de vervanger van Corazon Tinkelenberg. Zij heeft namelijk
haar lidmaatschap opgezegd. De kascommissie bestaat daarmee uit Ivo
Korteweg en Deny van Malsen. Zij hebben de boekhouding gecontroleerd
en goed bevonden. Hierbij adviseert de kascommissie decharge te
verlenen aan het bestuur, de leden gaan hiermee akkoord.

d. Benoeming kascommissie
FOA doet een oproep voor twee vrijwilligers om de kascommissie te
vormen. Dit vergt 1 avond waarbij gecheckt moet worden of achter elke
declaratie een bon zit. Meerdere leden melden zich aan waarbij uiteindelijk
besloten wordt dat de kascommissie 2020 bestaat uit Stefan Martinali en
Wilco van Beusekom. Zij besluiten later welk lid komend jaar uit de
kascommissie stapt en wie in 2021 in de kascommissie blijft.
5. Terugblik 2019
Pieternel Bollen (PB) geeft met een prachtige fotocollage en opzwepende
muziek van Queen een terugblik over 2019.
6. Wegseizoen 2020
a. Ledenverloop
De secretaris (HM) geeft een toelichting op de gepresenteerde sheet. Het
ledenaantal neemt jaarlijks minimaal iets toe. De gemiddelde leeftijd stijgt
en helaas is het aantal vrouwelijke leden iets gedaald.
De gemiddelde Lingerenner is man, 50 jaar en woonachtig in Geldermalsen
of Meteren.
b. Avondtrainingen en wegkapiteins
Kees van den Tempel (KvdT) neemt ons mee in een terugblik op 2019.
Afgelopen jaar kende vereniging 15 wegkapiteins. Zij kwamen regelmatig
bij elkaar om de ritten beter en veiliger te organiseren. Daarbij kenden we
het onderscheid in een A,B en C-groep. Het eerste half jaar ging hartstikke
goed. Tweede half jaar was het minder. Vooral bij de A en C-groep was er
een lage opkomst met als gevolg dat 1 grote B-groep ontstond. Dat leidde
ertoe dat voor sommigen te hard en voor anderen weer te langzaam werd
gereden.
Er is gekozen voor de volgende oplossingen:
§ We willen in 2020 altijd gaan splitsen ook als er maar twee
deelnemers van een groep staan. A is A en C is C. Er wordt de
snelheid gereden die bij de groep past
Vraag Stefan Martinali: Mogen renners van de ene groep ook bij
een andere groep aansluiten? Antwoord: je mag bij elke groep
aansluiten.
§ We willen de vooraf afgesproken snelheid altijd nakomen.
Centraal staat dat iedereen zich houdt aan de binnen die groep
afgesproken snelheid.
§ Het rouleren tijdens de rit in de groep blijven we doen. Bij wind
rouleren we sneller, we sluiten beter aan, max 5 km op kop en
niet steeds de snelheid verhogen.
§ De koffiestop is ingeburgerd en dat handhaven we. Afspraak is
wel dat we om 12.30uur thuis zijn. Het aantal kilometers per rit
zal dus iets lager liggen. Verlengen van de rit kan op individuele
basis voor- en/of achteraf.
§ XL-tochten worden iets korter met 110-120 kilometer met als
doel om deze toegankelijker te maken. Hierbij is de thuiskomst
14.00 tot 14.30 uur.
Vraag Pieternel Bollen: Is XL er ook voor A, B en C-groep?
Antwoord: daar denken we nog over na.
§ Wil je wegkapitein worden? Heel graag. Dit jaar wordt de
behoefte om de cursus te geven weer gepeild.
§ De routes blijven we publiceren. Dat is goed bevallen.
Vraag van Theo Vink: kunnen de wegkapiteins op vrijdag de
route voor zondag al publiceren. Antwoord: we doen ons best
maar kunnen dit niet beloven
§ Het praatje vooraf willen we blijven doen.

§

Het schema voor de wegkapiteins blijft bestaan en plaatsen we
op de website.

7. Bestuursverkiezing
a. Verkiezing penningmeester 2020
De penningmeester moet verkozen worden. Er zijn echter geen
kandidaten. BvS verzoekt FOA om het penningmeesterschap nog tijdelijk
op zich te nemen.
FOA geeft aan dat in de statuten staat dat je maar twee termijnen een
bestuursrol mag vervullen. Als er niemand beschikbaar is wil Ferry de rol
van penningmeester nog 1 jaar op zich nemen. De vraag is of alle leden
het daarmee eens zijn. Antwoord is ‘ja’.
Vraag Tjeu Bollen: Kun je aangeven hoeveel tijd het kost? Antwoord: Circa
een uur per maand en rond de ALV iets meer. Daarnaast 1 maal per 6-8
weken een bestuursvergadering. Wanneer iemand deze rol oppakt zal het
bij aanvang iets meer tijd kosten omdat iemand zich moet inwerken. De
administratie is volledig geautomatiseerd. Voorwaarde is wel dat je moet
kunnen boekhouden.
Vraag Kristian Swart: Wordt ook verwacht dat je nevenfuncties binnen de
vereniging doet? Antwoord: dat kan maar hoeft niet. De eerste
verantwoordelijkheid is de financiële rol binnen het bestuur.
Vraag Kristian Swart: Heb je de verantwoordelijkheid voor het financiële
beleid? Antwoord: de verantwoordelijkheid heb je samen met de andere
bestuursleden.
Ivo Korteweg meldt dat hij vanuit de kascommissie heeft vastgesteld dat
FOA heel secuur is en de boekhouding als een huis staat. Er is geen beter
moment om in te stappen dan nu.
FOA vult aan dat een declaratie hem slechts een paar minuten kost en
deze direct na indienen declaratie wordt bijgeschreven bij lid dat
declareert.
b. Benoeming Voorzitter
In 2021 loopt de tweede termijn van Barto als voorzitter af. BvS doet
daarom de oproep aan alle leden om zich te melden als iemand het stokje
wil overnemen. Wil je meer weten over de rol van voorzitter, neem dan
contact op met Barto.

8. Mededelingen Evenementencommissie
Ivo Korteweg neemt de leden op bevlogen wijze door alle evenementen die in
2019 georganiseerd zijn en die in 2020 georganiseerd gaan worden.
Daarbij stelt hij de vraag of de evenementencommissie dingen anders moet gaan
doen. De leden zijn zeer tevreden over de activiteiten die nu georganiseerd
worden.
Terug- en vooruitgeblikt wordt naar belangrijke evenementen als de Nieuwjaars
tocht, openingsrit, lustrumfeest in 2020, JV-classic, 11-dorpentocht,
midzomernachttocht, XXM-tocht die in 2020 in België plaatsvindt, de
jaarafsluiting, de MTB-tocht op locatie en als klap op de vuurpijl de Marmotte 2.0.
Locatie van het lustrumfeest is de Beurs. Leden zijn inclusief hun partners op 21
maart welkom vanaf 20.30uur. Uitnodiging volgt nog. Oproep is om oude
wielershirts in te leveren om de Beurs te versieren.
Tot slot doet Ivo de oproep dat wanneer je een leuke tocht ziet anderen via de
groepsapp uit te nodigen.

9. Clubkleding
BvS geeft aan dat vanaf vandaag tot en met eind februari opnieuw kleding via
www.bioracer.nl besteld kan worden. Aanmelden geschiedt via een speciale link.
De levertijd is 6-8 weken en kan na een bericht van BvS bij hem worden
opgehaald.
2020 is ook het laatste jaar in de huidige kleding. De huidige sponsoren worden
benaderd om het contract te verlengen. Lukt dit niet dan wordt een nieuw sponsor
benaderd. Het bestuur overweegt een nieuwe leverancier. Oproep aan de leden is
of er leden zijn die samen met Barto een kledingleverancier en ontwerp willen
kiezen. Wilco van Beusekom, Ernst van der Velde en Jorg van Zutphen melden
zich. Zij gaan als eerste een testsetje uitproberen van 36cycling.
Voorwaarde is dat een nieuwe ontwerp te combineren moet zijn met het huidige
ontwerp.
10.Quiz petje op petje af
Na een spannende strijd onder leiding van quizmaster Barto wordt de quiz
gewonnen door Marius Knippenberg. Hij kon het beste schatten hoeveel
kilometers in de Tour dit jaar gereden moeten worden.
11.Rondvraag
Geen van de leden maakt gebruik van de rondvraag.
12.Sluiting
PB bedankt Wim Jaap de Lang voor alles wat hij voor de vereniging heeft gedaan.
Na een paar welverdiende kussen krijgt hij een kleinigheidje. Pieter Huitema
wordt, samen met de afwezige Johan Kruger, bedankt voor zijn bijdrage aan
Start2Bike.
BvS doet nog de oproep aan alle leden dat wanneer zij iets kunnen betekenen
voor de vereniging om zich dan te melden. Vervolgens sluit BvS de vergadering
en wenst iedereen een veilig en sportief wielerseizoen.

