
Notulen	Algemene	Ledenvergadering		 	 	 								
WTC	de	Lingerenners	17	juni	2022.	
Locatie: De Hoenderik te Tricht 
Aanvang: 18:35. Sluiting 19:20 uur.  
Aanwezig: Barto van Soelen (voorzitter), Hugo Muis (secretaris), Kristian Swart 
(penningmeester), Pieternel Bollen (algemeen bestuurslid) en Kees van den Tempel 
(algemeen bestuurslid). Verder 36 leden. 

1. Opening 
De voorzitter (BvS) opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom op 
de 8e ALV en zijn laatste vergadering als voorzitter van de vereniging. De leden 
worden verzocht de app Mentimeter te downloaden voor later gebruik tijdens de 
ALV. 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 
Er zijn geen aanvullingen op de agenda en geen ingekomen stukken. 
Wel een aantal mededelingen: 
- Het bestuur heeft besloten definitief geen lustrumfeest vanwege het 5-jarig 

bestaan te organiseren. Door de coronarestricties was het de afgelopen jaren 
niet mogelijk om dit op passende wijze te organiseren. We richten we ons nu 
op een mooi feest bij het 10-jarig bestaan.  

- Door corona hebben we in 2021 en 2022 moeten schuiven met de ALV. De ALV 
2021 vond pas plaats in september. Daardoor hebben we besloten de ALV 
2022 nu in juni te organiseren. In 2023 vindt de ALV weer plaats in februari 
mits corona geen roet in het eten gooit. 

- Regelmatig wordt verzocht om een introduce mee te nemen. Dat kan en daar 
zijn wij op zich blij mee. Belangrijk is wel dat het minimaal 1 dag vantevoren 
wordt doorgegeven aan de secretaris (HM) zodat de introduce onder de 
verzekeringsdekking van de vereniging valt. 

- De bestelde wielerkleding is af te halen bij Bikerepair. Binnenkort vindt een 
nieuwe bestelronde plaats. 

3. Notulen ALV 10 september 2021 
De voorzitter vraagt of iedereen de notulen heeft gelezen waarop een enkel lid 
bevestigend antwoord. In de notulen wordt de locatie nog aangepast. Verder 
worden de notulen inhoudelijk goedgekeurd. 

4. Mededelingen penningmeester  
a. Het begrote resultaat over 2021 was een verlies van € 4.513. Doordat de 

kledingbestelling valt onder boekjaar 2022 en het lustrumfeest niet door is 
gegaan is er een positief resultaat geboekt van €1.319,88. 
Bas Corbijn vraagt wat de kosten van uitdaging cyclo zijn? Antwoord KS: 
voor cyclo is een winst- en een verliespost geboekt die vrijwel tegen elkaar 
wegvallen. Onder deze post zijn kosten en opbrengsten van diverse 
clubevenementen geboekt. 

b. Balans 
Het cumulatief eigen vermogen bedraagt € 13.475,75. Er zijn geen verdere 
bezitting en kasgelden. Dit wordt in 2022 aanzienlijk verlaagd doordat de 
vereniging de BTW-kosten op kleding betaald. De oude kledingvoorraad 
moet nog weggeboekt worden. 

c. Begroting 



De inkoop van kleding kost bijna 24K. De verkoop levert € 19.800 op. Dit 
verschil van zo’n 4K komt ten laste van het eigen vermogen.  
De Italiereis staat ten onrechte niet op de begroting. Deze vindt 
kostenneutraal plaats. 
De begroting wordt zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd. 

d. Verslag en benoeming kascommissie                          
De kascommissie over 2021 bestaat uit Stefan Martinali en Jack 
Rietbergen. De kashuishouding is door hen volledig akkoord bevonden. 
Geadviseerd wordt het bestuur decharge te verlenen. De ALV gaat hiermee 
akkoord. De kascommissie over boekjaar 2022 was al benoemd bij de ALV 
2021 en bestaat uit Jack Rietbergen en Wouter Schutte. Voor 2023 wordt 
nog een vrijwilliger gezocht. Dit komt volgend jaar bij de ALV terug. 

5. Bestuursverkiezing  
In de statuten is opgenomen dat er 1 maal per 3 jaar verversing van het 
bestuur plaatsvindt. In 2021 is er in de persoon van Kristian Swart een 
nieuwe penningmeester als opvolger van Ferry Ortiz Aldana benoemd. In 
2022 heeft de voorzitter, Barto van Soelen, zijn twee termijnen erop zitten 
en stelt zijn voorzittersrol ter beschikking.  
BvS geeft aan dat hij voor de vereniging activiteiten blijft uitvoeren maar 
dan in een andere rol zoals bijvoorbeeld bij de kledingbestellingen.  
Tjeu Bollen (TB) wordt door het bestuur voorgedragen als nieuwe 
voorzitter. Dit betekent dat Pieternel Bollen haar functie als algemeen 
bestuurslid ook neerlegt. We zijn dus nog op zoek naar algemeen 
bestuurslid. Heb je interesse maak het dan bij het bestuur kenbaar. 
De voordracht van Tjeu Bollen als voorzitter wordt gesteund door alle 
aanwezige leden en hij wordt benoemd als nieuwe voorzitter. TB geeft aan 
dat hij gevraagd is en dat hij ‘ja’ heeft gezegd met de afspraak dat de 
huidige bestuursleden nog 2 jaar aanblijven. Uitzondering daarop is Kees 
van den Tempel. Hij blijft nog 1 jaar aan. TB vindt het prettig dat hij kan 
terugvallen op de huidige bestuursleden en op BvS. Hij geeft aan zijn 
uiterste best te gaan doen en spreekt uit dat de leden de komende jaren 
geen spectaculaire veranderingen hoeven te verwachten. Hij wil doorgaan 
op de ingeslagen weg. TB geeft ook aan voor iedereen bereikbaar te zijn.  

Hugo Muis spreekt namens bestuur en leden zijn dank uit naar Barto en 
Pieternel. Barto is mede oprichter van de vereniging en sinds de eerste 
bijeenkomst jarenlang het zeer betrokken boegbeeld van de vereniging 
geweest. Met dank aan hem is de vereniging uitgegroeid tot een stabiele, 
verbinden factor in de gemeente West Betuwe. Met dank aan Pieternel 
verliep de communicatie via website en nieuwsbrief zeer voorspoedig.  

Barto en Pieternel bedanken de (bestuurs)leden voor de prettige 
samenwerking. BvS spreekt zijn volledige vertrouwen uit in TB.  

Ook Nico Oudburg wilden we bedanken voor zijn rol in het beheer van de 
website. Nico is helaas vandaag niet aanwezig. 

6. Intermezzo en 7. evenementencommissie 
Beide agendapunten zijn bij elkaar gevoegd. Kees licht de diverse activiteiten toe 
die in 2022 plaatsvinden of die de afgelopen maanden al georganiseerd zijn. 
Corona gooide roet in het eten voor de Nieuwjaarstocht. Bij de openingstocht was 
het vervolgens net zo koud. Het baanwielrennen en de XXL-tocht in West Brabant 
hebben inmiddels met een groep enthousiaste leden plaatsgevonden. Aanstaande 
donderdag vindt de door BlueRock, in de persoon van Wouter Lammerse, 



gesponsorde midzomernachttocht plaats. Een paar dagen vervolgens de XXL-tocht 
door Nederland en Belgie. Opgeven is nog mogelijk. 
Er wordt nog nagedacht om iets te organiseren wanneer de Vueltastart in 
Nederland plaatsvindt. De Dolomietenmarathon wordt een nieuw hoogtepunt voor 
30 Lingerenners in september. Het jaar wordt vervolgens afgesloten met de Jan 
Vermeulen Classic en de sluitingstocht. 

Met behulp van de Menitimeterapp wordt een peiling gehouden onder de 
aanwezigen. Belangrijke uitkomsten: 80% vindt de snelheid in de diverse groepen 
perfect. 67% fietste het liefste over heuvels of in het bos. 60% geeft aan 
misschien wel mee te willen naar een clubweekend in de Eiffel of in Spa. Voor een 
volgende buitenlandtrip geeft 50% een voorkeur te hebben voor Mallorca waarbij 
20% dit nog te ver weg vindt. Goede tweede als buitenlandtrip is El Teide met 
13%. De slogan van de vereniging moet voor ieder een versnelling blijven vindt 
63% en er zijn veel suggesties gedaan voor een nieuw event. 

8.  Rondvraag 
Er wordt door Rob Tardijn gevraagd naar de toestand van een gisteren gevallen 
Lingerenner. Deze wordt toegelicht door BvS. 
Jan Hak vraagt of het mogelijk is om een volgende keer een vrouw in de 
kledingcommissie op te nemen.  Antwoord BvS: er is bij de ALV 2 jaar geleden 
een algemene oproep gedaan om te participeren in de kledingcommissie. Daar 
hebben alleen mannen op gereageerd. De suggestie nemen we ter harte maar we 
zijn wel afhankelijk van de animo onder de vrouwelijke leden zelf. 

9. Sluiting 
BvS sluit de vergadering en wenst iedereen een heerlijke en gezellige BBQ.  
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