Notulen Algemene Ledenvergadering
WTC de Lingerenners 10 september 2021.
Locatie: Clubhuis FCV Geldermalsen
Aanvang: 18:40. Sluiting 19:40 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 7e ALV. Goed om deze grote opkomst te zien waarbij de aansluitende BBQ
ongetwijfeld een rol speelt. De Hoederik wordt bedankt voor het gebruik van de
locatie.
2. Mededelingen en ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken.
Wel een aantal mededelingen:
- BvS: Het afgelopen jaar was een vreemd seizoen door Corona. Toch is hij zeer
tevreden over de tochten die we konden organiseren.
- Health Club 45 biedt weer een spinning abonnement aan. Meld je aan bij de
balie wanneer je daar gebruik van wilt maken.
- Agendapunten 8 (Evenementencommissie) en 9 (Oldstars Cycling) worden
toegevoegd.
3. Notulen ALV 7 februari 2020
De voorzitter vraagt of iedereen deze notulen heeft gelezen waarop een enkel lid
bevestigend antwoord. De notulen worden zonder opmerkingen goedgekeurd.
4. Mededelingen penningmeester
a. Ondanks dat het al september is kijken we naar de jaarrekening 2020,
waaronder Balans en Winst- en Verliesrekening, en de begroting voor
2021.
De penningmeester (FOA) meldt dat er een verlies begroot was van
€ 1.830 door het lustrumfeest. Door corona is het feest uitgesteld naar
volgend jaar en zijn ook een aantal andere evenementen niet doorgegaan.
Financieel gevolg is een winst van € 2.612,99.
Voor 2021 is een eenmalig verlies van € 4.513 gebudgetteerd door de
inkoop van kleding.
b. Balans
Het cumulatief eigen vermogen bedraagt € 12.425,87. Er zijn geen verdere
bezitting en kasgelden.
Vraag Jack Rietbergen: is € 4.200 aan debiteuren niet veel? Antwoord:
nee, dit komt door vooruitbetaalde facturen.
De overlopende kosten zijn een momentopname door contributieontvangsten rond de jaarwisseling.
c. Begroting
Er werd door het lustrumfeest een verlies begroot voor 2020. Door het
doorschuiven is dit omgeslagen naar een winst. Ook in 2021 wordt het
feest door corona een jaar doorgeschoven. Doordat we al in september
zitten in combinatie met corona is de begroting wat achterhaald.
De vereniging heeft een aanzienlijk eigen vermogen. Dat willen we deels
teruggeven aan de leden zonder de huishouding overhoop te gooien. Dat

teruggeven vindt plaats door eenmalige uitgaven. Kleding is daar een
voorbeeld van.
De begroting wordt zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.
d. Contributieverhoging
FOA heeft nog een “afscheidscadeau” namelijk een voorstel om de
contributie te verhogen met € 5,00 naar € 72,50 voor hoofdleden en
€ 70,00 voor gezinsleden. Verwachting is dat de komende jaren geen
verdere contributieverhoging noodzakelijk is.
We hebben steeds geroepen dat we de contributie niet gaan verhogen.
Aanleiding om dit toch voor te stellen is de jaarlijkse stijging van de NTFUbijdrage. Contributie is de grootste inkomstenbron van de vereniging.
Wanneer deze achter gaat lopen dan kan de continuïteit van de vereniging
in gevaar komen. Zoals eerder gemeld willen we het opgebouwde eigen
vermogen door incidentele uitgaven aan de leden terug te geven.
Theo Vink vraagt of we ieder jaar de contributie kunnen laten stijgen? FOA
geeft aan dat we dan ieder jaar naar de ALV moeten.
Over het voorstel tot contributieverhoging met € 5,00 wordt door de leden
gestemd. De overgrote meerderheid stemt in met dit voorstel.
e. Verslag en benoeming kascommissie
De kascommissie 2021 bestaat uit Stefan Martinali en Wilco van
Beusekom. Stefan geeft aan de kashuishouding helemaal klopt.
Geadviseerd wordt het bestuur decharge te verlenen. De ALV gaat hiermee
akkoord.
f. Benoeming kascommissie
FOA doet een oproep voor twee vrijwilligers om de kascommissie te
vormen. Meerdere leden melden zich aan waarbij uiteindelijk besloten
wordt dat de kascommissie 2022 bestaat uit Stefan Martinali en Jack
Rietbergen. Voor 2023 bestaat deze uit Jack Rietbergen en Wouter
Schutte.
FOA doet de oproep aan alle leden dat als een lid een cijfers wil inzien hij
dan Ferry kan benaderen.
5. Bestuursverkiezing
In de statuten is opgenomen dat er 1 maal per 3 jaar verversing van het
bestuur is. In 2022 staat de verkiezing van een nieuwe voorzitter op de
agenda. BvS doet een oproep aan geïnteresseerde leden om zich aan te
melden. Ook is hij altijd bereid een toelichting te geven op rol en inhoud
van de functie.
In 2021 treedt Ferry Ortiz Aldana af. BvS geeft aan dat FOA zeer
betrokken was vanaf de aanvang en nog steeds is. Hij zorgde ervoor dat
de kas altijd klopte. We hopen dat FOA bij de vereniging betrokken blijft.
Onder luid applaus en een presentje van Pieternel Bollen (PB) wordt
afscheid genomen van FOA.
FOA bedankt alle mede (ex)bestuursleden voor het opzetten van de
vereniging en de prettige samenwerking. Hij spreekt zijn volledige
vertrouwen uit in Kristian Swart. FOA blijft betrokken als sponsor en bij
social media van de vereniging.
Kristian Swart (KS) wordt door het bestuur voorgedragen als nieuwe
penningmeester. Deze voordracht wordt unaniem gesteund door de leden.
Onder applaus wordt KS daarmee benoemd tot penningmeester van WTC
de Lingerenners. KS stelt zich kort voor aan de aanwezigen.

PB heeft nog een speciaal dankwoord voor Piet Rekker die jarenlang de
website heeft beheerd. Ook hij krijgt bloemen, een presentje en een
applaus van de leden.
Ook van Ronald Boogaard wilden we afscheid nemen omdat hij jarenlang
de communicatie voor zijn rekening heeft genomen. RB is helaas vandaag
niet aanwezig.
6. Nieuwe clubkleding en sponsoring
BvS dankt eerst alle sponsoren die 7 jaar geleden zijn ingestapt en het
vertrouwen hebben gegeven. Echte Bakker Van Walderveen,
Leeuwengroep Grep (Van Doorn) en Gerssen & Donkersloot Makelaars
stoppen met hun sponsoring.
Wim van Walderveen is als lid aanwezig en geeft aan dat hij uit het bedrijf
is gestapt en betreurt dat de sponsoring is gestopt. BvS geeft aan dat dit
een wederzijdse beslissing is geweest en dat hij dit uit
privacyoverwegingen na de ALV verder toelicht.
BikeRepair Geldermalsen, Fysio ART Geldermalsen, Ask4Benefits en Malsen
sport en civiel blijven als sponsor de komende 3 jaren verbonden aan de
vereniging.
Nieuwe shirtsponsoren zijn: ARG BV – administratiekantoor Rietbergen en
Recoup Advocaten. BeesdA2 heeft zich als algemene sponsor voor twee
jaar aan de vereniging verbonden.
De kledingcommissie (Ernst van der Velde, Wilco van Beusekom, Jorg van
Zutphen en Bart van Soelen) is bij de vorige ALV in het leven geroepen.
Belangrijke activiteiten waren:
§ Haar oor te luister leggen bij de leden
§ Trouw blijven aan huidige kleuren
§ Inspiratie uit moderne tenues
§ Leverancierskeuze
Voor de leden waren de volgende uitgangspunten belangrijk:
§ Voorkeur voor donker tenue
§ Moet makkelijk te combineren zijn met eigen kleding
§ Trouw blijven aan huidige kleuren waarbij deze wel goed schoon
moeten kunnen blijven
§ Prijs-kwaliteit verhouding
Resultaat:
§ Blauw & groen moet blijven
§ Wit wordt vervangen door zwart
§ We zijn Bioracer trouw gebleven vanwege bestelgemak en de
prijs/kwaliteitverhouding.
Vanaf heden kan tot 30 september de nieuwe kleding besteld worden via
de website. De levering zal in december zijn.
De vereniging neemt 21% van de kosten van het volledige pakket voor
haar rekening mede met dank aan de bijdrage van de sponsoren.
Vraag Joyce de Visser: Is er een keuze tussen verschillende zemen?
Antwoord: Nee, er is wel onderscheid tussen zemen voor man en vrouw
Vraag: waar staat de plus voor bij shirt lange mouwen?
Antwoord: voor extra lange mouwen
Vraag Marcel van de Craats: Kunnen ook mouwstukken besteld worden?
Antwoord: Ja via de website daar staan ook andere items op als sokken.
Vraag Ivo Korteweg: Kan elk kwartaal kleding besteld worden?
Antwoord: bepalen we nog. Volgende ronde waarschijnlijk in december
Vraag Richard Schroer: Zijn de maten hetzelfde?

Antwoord: ja, al zijn de epicbroeken iets kleiner.
7. Wegseizoen en wegkapiteins
Kees van den Tempel geeft aan dat er veel energie is gestopt in de Cgroep. De A-groep is nog nauwelijks aanwezig. Vooral B- en C-groep
hebben gefietst. De stap van C naar B is best groot. Het verschil tussen de
verschillende niveaus is flink gedaald.
De oproep naar de leden is om je aan te melden als wegkapitein. We
hebben echt wegkapiteins nodig. Meld je aan! Doe mee!
Ernst van der Velde slaat daarop aan en meldt dat het voor iedereen
raadzaam is om aanwezig te zijn. Daarbij maakt het niet eens uit of je
daarna wegkapitein wordt.
Op 9 oktober is er een training om wegkapitein te kunnen worden.
Vraag: Henk Nijhoff: hoe los je het verschil in snelheden tussen de
groepen op?
Antwoord: Weten we nog niet. Meerdere opties staan open. Daarvoor
hebben we in ieder geval wegkapiteins nodig.
Vraag Theo Vink: hoe krijgen we de C-leden weer actief?
Antwoord: Is al veel energie in gestoken. Uitdaging is om de continuïteit
erin te houden.
Vraag Remmert Heuff en Bas Corbijn: Vraag aan de betreffende leden hoe
ze erover denken? Vorm een werkgroep?
Antwoord: Nemen we mee.
Vraag Ron Bambacht: Motto samen uit, samen thuis is belangrijk.
Antwoord: Bij de start aan het hek moet er duidelijkheid geboden worden
over snelheid fietsen en verdere afspraken
Oproep Bart vanden Boomgaard: Omslagpunt van de groep is max 14
renners
Oproep Corina van Soelen: evalueer aan het eind van de rit

8. Evenementencommissie
Tjeu Bollen benoemt de leden van de evenementencommissie: Ivo Korteweg,
Kees van den Tempel, Ernst van der Velde en Gert-Jan Geurtse.
Tjeu presenteert de evenementen die in 2021 nog georganiseerd worden en de
kalender voor 2022.
Hoogtepunt wordt de Dolomieten Marathon van 7 tot 11 september 2022 waarbij
verschillende afstanden mogelijk zijn voor alle leden. Voor ieder een versnelling.
9. OldstarsCycling
Bas Corbijn geeft een toelichting op dit mooie en succesvolle initiatief.
OldStars staat voor ouderen vanaf 60 jaar die zich aan willen melden bij een
fietsclub om met plezier te fietsen. Ontspanning en genieten van anderen en van
de natuur staan centraal. De genietende wielersporter.
Onder de vlag van de Lingerenners is gestart met Oldstars Cycling. Bestuur was
en is enthousiast. Bas heeft dit samen met Pieter Huitema opgestart aan de hand
van een interesse-avond en een trainingsschema om de afstand uit te breiden van
30 naar 60 kilometer.
Belangrijk is dat er veilig gefietst wordt en dat de snelheid geen doel maar een
middel is. Oldstars start volgend jaar met een nieuwe groep om de continuïteit te
waarborgen.

Remmert Heuff geeft daarop aan dat hij zich enorm thuis voelt bij de
Lingerenners.
10.Rondvraag
Geen van de leden maakt gebruik van de rondvraag.
11.Sluiting
BvS sluit de vergadering en wenst iedereen een heerlijke en gezellige BBQ.

