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Notulen 1e Algemene Leden Vergadering WTC de Lingerenners  
29 april 2015, 19.30 uur, Fietscrossvereniging Geldermalsen, Meersteeg 4F Geldermalsen 
 
 

1. Opening door de voorzitter, huishoudelijke mededelingen 
Voorzitter heet iedereen welkom. Begonnen wordt met een voorstelrondje en het rond laten 
gaan van de presentielijst. 53 personen tekenen voor de aanwezigheid op de ALV. 

 
2. Ingekomen stukken 

 Geen 
 

3. Financieel verslag periode jan - apr van de penningmeester + vaststellen begroting 
 Penningmeester geeft met een presentatie een toelichting bij de cijfers tot op heden. 
 

4. Voorstel penningmeester tot wijzigen prijs startpakket per 1 juni 2015 naar € 55,- 
Penningmeester legt uit dat de lage prijs voor de startset in combinatie met het onverwachte 
hoge ledental een zware wissel trekt op de begroting van de startende wielervereniging. 
Voorstel om de prijs voor de startset voor nieuwe leden per 1 juni 2015 te verhogen naar  
€ 55,- wordt goedgekeurd door de vergadering. 
 

5. Benoeming kascommissie en toercommissie 
De kascommissie controleert het handelen van de vereniging op financieel gebied. De 
kascommissie adviseert de ALV omtrent het verlenen van decharge aan het bestuur over het 
gevoerde financiële beleid in het voorafgaande jaar. De kascommissie wordt ieder jaar bij de 
eerste ALV opnieuw benoemd. Voor het komende jaar worden Kristian Swart en Marc Evers 
als leden benoemd. Volgend jaar zal een van deze twee leden aftreden en zal er een nieuw lid 
bij gevraagd worden. Zodoende wordt de continuïteit gewaarborgd. 
De toercommissie is het centrale aanspreekpunt voor een ieder om signalen kenbaar te 
maken over gereden tochten en helpt het bestuur bij de coördinatie en inzet van vrijwilligers 
tijdens tochten. Van de toercommissie wordt ook verwacht dat zij zich tijdens tochten 
verantwoordelijk opstellen, oog houden op de veiligheid tijdens tochten, asociaal gedrag 
afstraffen en het tempo in de groep drukken wanneer anderen het zwaar hebben. De 
vergadering stemt in met de benoeming van Rob Tardijn, Jan Vermeulen, Kees van Arkel, 
Roelof van Verseveld en Olivier Vollemans als leden van de toercommissie.  

 
6. Club-/huisregels formeel vaststellen 

Uitleg wordt gegeven over de club-/huisregels die een blauwdruk vormen voor de normen en 
waarden aangaande hoe we ons gedragen tijdens het fietsen en algemene omgangsvormen. 
Verwezen wordt naar het aanmeldformulier waar deze regels op vermeld staan en dat ze ook 
te vinden zijn op de website van de vereniging. Door de vergadering wordt ingestemd met 
deze regels die hiermee zijn vastgesteld als leidraad voor het functioneren van de vereniging. 

 
7. Bestuurstermijnen vaststellen 

Het bestuur bestaat vanaf de start in januari formeel uit 3 personen: Voorzitter Barto van 
Soelen, Penningmeester Ferry Ortiz Aldana en Secretaris Johan Kruger. Verder is Sebastiaan 
van Steenis betrokken geweest bij de oprichting van de vereniging en vervult met name de 
functie van webmaster. Hij vervult echter geen officiële bestuursfunctie. 
 
Om te voorkomen dat er elke 3 jaar een volledig nieuw bestuur moet worden geïnstalleerd 
treedt er jaarlijks een bestuurslid af volgens onderstaand rooster. De aftredende is dan 1 
periode terstond herkiesbaar. Bestuursleden zullen zich in principe niet meer herkiesbaar 
stellen na verloop van twee termijnen (of max 6 jaar). Doordat er nog maar onlangs is gestart 
met de vereniging zullen er dit jaar nog geen (her)verkiezing doorgevoerd worden in het 
bestuur. 
 
Vanaf 2016 zal volgend roulatieschema in gaan:  
2016: her)verkiezing secretaris 
2017 (her)verkiezing penningmeester 
2018 (her)verkiezing voorzitter.  
Vervolgens herhaalt deze cyclus zich weer in 2019 te beginnen met (her)verkiezing secretaris 
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8. Presentatie FysioTEAM Geldermalsen Bikefitting / analyse / inspanningstest 

FysioTeam was 3 man sterk op de vergadering aanwezig. FysioTeam is sponsor van het 
eerste uur en heeft onlangs het Shimano bikefitting systeem aangeschaft. Momenteel worden 
de medewerkers geschoold in het gebruik ervan en eind mei is Fysioteam klaar voor de eerste 
klanten. Door de medewerkers wordt middels een presentatie uitleg gegeven over het 
ontstaan van klachten en blessures en op welke wijze deze door opmeten en afstellen van 
zaken als fietsposities, voetplaatjes e.d. kunnen worden verholpen.  
Een leuke optie die wordt aangeboden is de inspanningstest waarbij vermogen gemeten kan 
worden en trainingszones kunnen worden bepaald.  
Momenteel geldt voor leden van de vereniging een vroegboekkorting van 15% op de tarieven 
van Fysioteam. Op onze website is de presentatie en de aanbieding terug te vinden. 
 
Pauze 10-15 minuten 

 
9. NTFU lidmaatschap 

Uitleg volgt over de voor en nadelen van het aangaan van het clublidmaatschap van de 
NTFU. Stilgestaan wordt bij de verschillen tussen NTFU en KNWU. Een lid weet te melden dat 
lidmaatschap van KNWU rond € 78,- per lid kost. Bij het aangaan van een NTFU lidmaatschap 
profiteren leden van de vele voordelen van het NTFU lidmaatschap, waaronder de unieke 
NTFU-fietsschadeverzekering.  
 
Een greep uit de voordelen van het NTFU-lidmaatschap voor verenigingen: 

- De unieke NTFU fietsschadeverzekering met een maximale vergoeding van € 1.000,- 
(Mogelijkheid tot uitbreiding fietsschadeverzekering tot max. € 10.000,-)  

- Iedere 2 maanden Fietssport Magazine, een tijdschrift boordevol inspiratie voor sportieve 
fietsers en mountainbikers.  

- Kortingen op trainingen en clinics verzorgd door gekwalificeerde NTFU-instructeurs 
- Korting op 3.000 NTFU toertochten 
- Snel van start bij toertochten met NTFU Scan & Go 
- Diverse trainingen voor bestuurders en kader van de vereniging zoals die voor wegkapitein 

en trainer race. 
- Vermelding van onze vereniging op de website van de NTFU en vermelding van eventueel 

door ons georganiseerde tochten op de NTFU agenda. 
 
Volgens de statuten van de NTFU moeten verenigingen al hun leden aanmelden. Al onze 
leden zijn dus door aansluiting te zoeken bij NTFU ook automatisch lid van de NTFU. Is men 
al elders lid dan kunnen jullie ze als M-lid (meerdere lidmaatschappen) opgeven. Dan wordt er 
maar een klein bedrag in rekening gebracht en zodra elders het hoofdlidmaatschap wordt 
opgezegd wordt men met ingang van het nieuwe seizoen dan hoofdlid bij ons. De bijdrage 
voor het NTFU lidmaatschap zit niet verwerkt in de huidige contributie en wordt apart in 
rekening gebracht. 
De kosten per jaar voor 2015 bedragen: De prijzen voor 2016 zijn nog niet bekend. 
Per persoon:   € 34,72 per jaar 
2e of meer gezinsleden:  € 31,18 per jaar 
M-lidmaatschap andere ver.: €   2,98 per jaar 
Ter vergelijk: een individueel lidmaatschap kost momenteel € 38,50 per jaar. 
 
Separaat opzeggen van het NTFU lidmaatschap is niet mogelijk. Bij beëindigen 
clublidmaatschap wordt automatisch het NTFU lidmaatschap beëindigd. Men kan zich dan wel 
weer aanmelden bij de NTFU als individueel lid. 
Na korte discussie wordt door de vergadering beslist om per 1 januari 2016 het lidmaatschap 
van de NTFU aan te vragen. Gekeken gaat worden of het mogelijk is om nog in 2015 een 
cursus wegkapitein bij onze vereniging te organiseren. 
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10. Evaluatie tochten eerste kwartaal 2015 en planning activiteiten 2015 

De afgelopen 2 maanden is er veel goed gegaan, echter hebben er ook wat incidenten 
plaatsgevonden die onder de aandacht gebracht worden.  
De regels worden hier nogmaals onder de aandacht gebracht en voorbeelden worden 
gegeven waar zaken niet helemaal goed zijn gegaan. Algemene tendens is dat het in zijn 
algemeenheid goed loopt maar dat we scherp moeten zijn op het opvolgen van 
verkeersregels en het ervoor zorgen dat iedereen goed kan volgen. 
Voorgesteld wordt om 1x per jaar bijvoorbeeld eind juni / begin juli een bbq te organiseren 
voor de leden. Het bestuur gaat die optie bekijken. 
 

11. Vrijwilligers inventariseren voor tochtbegeleiding 
Uitleg wordt gegeven over het belang van voorrijders en dat het zijn van voorrijder niet 
betekent dat hij/zij de hele rit op kop rijdt. Je zet echter wel de tocht uit en bewaakt het proces. 
Als er voldoende mensen zich opgeven hoeft iedereen minder vaak en is er ook de 
mogelijkheid voor een extra groep op zondag.  
Na de vergadering hebben Ernst van de Velde, Bart Nikkels en later Harmen Kikstra zich 
hiervoor aangemeld. Zij zullen worden opgenomen in het roulatieschema op de 
activiteitenkalender. 

 
12. Rondvraag 

Melding dat op Hemelvaartsdag 14 mei de Klimclassic wordt gereden en zaterdag 30 mei is 
de 11 Dorpentocht vanuit Rhenoy. Per direct is het forum online op onze website waar je op 
kunt geven of je ook gaat en om af te spreken met elkaar mee te rijden.  
 
De servicekaart van BikeRepair wordt geïntroduceerd.  
6x controle en afstellen van remmen en schakelgroep voor € 25,-.  
Deze servicekaart is te koop bij BikeRepair. 
 
Binnenkort wordt gestart met een extra training op woensdag. 
Deze training vindt eens per 2 weken plaats en is gericht op beginners maar ook nuttig en leuk 
voor gevorderden. Training gaat bestaan uit fietsvaardigheidsoefeningen en een korte 
groepsrit. Johan en Wilco zullen deze groep gaan begeleiden. 

 
13. Sluiting en uitreiking kleding 

Vergadering wordt gesloten en de bestelde kleding wordt aan de leden uitgereikt die voor 6 
maart de kleding hebben besteld. 

 
 
 


