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Notulen Algemene Ledenvergadering (AV) WTC Maarssen 10 februari 2020  
 
Bestuur:  Aanwezig: 

Ward de Beer (voorzitter) 
    Jennifer Huizer (secretaris) 

Henk Harkema (penningmeester)     
Erik Luttik 

Aantal aanwezige leden: 44 (namen bij secretaris bekend) 
 
 

nr agendapunt Actie door 
1.a Welkom en opening 

De voorzitter, Ward, opent de vergadering om 20.00 uur en heet 
iedereen welkom namens het bestuur. Het eerste deel van de 
vergadering betreft het officiële deel met een aantal verplichte 
agendapunten, zoals de (financiële) verantwoording door het bestuur 
over het afgelopen jaar en de plannen voor 2020 (inclusief begroting). 
Dit is het reactieve deel van de vergadering, in het tweede deel 
vraagt het bestuur om input van de leden en wordt er enige actie 
verwacht. 
 
Er zijn vooraf geen aanvullende bespreekpunten voor de agenda 
aangeleverd door de leden. 
 

 

1.b Notulen ledenvergadering 11 februari 2019 
Er zijn er geen vragen of opmerkingen naar aanleiding van de 
notulen.  

 
 
 

2. Terugblik 
Ward blikt aan de hand van een aantal foto’s terug op de activiteiten 
in 2019: de openingsrit, Ruuds Koppeltijdrit, de buitenlandreis naar de 
Stelvio en het jaarlijkse clubweekend in Limburg. Naast deze 
evenementen op de racefiets, waren er ook weer de nodige 
activiteiten op de MTB. Zo zijn er weer twee geslaagde MTB 
weekenden georganiseerd en vond eind december de traditionele 
oliebollentocht plaats. 
 

 

3. Financiën 
Financieel jaarverslag 2019 
De penningmeester, Henk, licht het financiële jaarverslag (inkomsten 
en uitgaven) van 2019 toe. Het verenigingsvermogen bedraagt op 31 
december 2019 € 3.724. 
 
Er wordt gevraagd naar de voorraad kleding bij Bike Center Woerden. 
Erik licht toe dat deze kledingvoorraad vooral bedoeld is voor nieuwe 
leden, zodat ze na aanmelden als lid snel in clubkleding kunnen 
fietsen. De voorraad is minimaal. Kleding die besteld wordt, dient 
vooraf betaald te worden.  
 
Kascommissie 
De kascommissie, bestaande uit Jan Willem Schipper en Boris 
Minnaert, hebben geen onrechtmatigheden in de administratie 
ontdekt. Hiermee is décharge verleend aan het bestuur.  
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De kascommissie dient te bestaan uit twee personen, waarbij er ieder 
jaar een wisseling plaatsvindt. Jan Willem Schipper treedt af en Eva 
Fokker meldt zich aan als nieuw lid voor het aankomende jaar.  
 
Begroting 2020 
De penningmeester licht de begroting met een positief resultaat van  
€ 82 toe.  
 
Voorstel voor contributie per 1 januari 2020: 

- Regulier lid incl. NTFU € 65 (XL vanaf sept € 90); 
- Gezinslid € 40, dubbel lidmaatschap € 26. 

 
De penningmeester geeft aan dat er 16 leden zijn die voor dit jaar 
nog geen contributie hebben betaald.   
  
De AV gaat akkoord met de voorgestelde begroting. 
 

4. Samenstelling bestuur 
Eric Brouwer heeft zijn bestuursfunctie in 2019 neergelegd. Het 
bestuur heeft een oproep gedaan aan de leden om zich aan te 
melden voor deze vacante bestuursfunctie. Tot op heden hebben zich 
helaas geen kandidaten gemeld. Het bestuur zoekt dus nog naar een 
enthousiast bestuurslid met interesse in het organiseren van 
activiteiten. 
Jennifer en Erik zijn aan het eind van hun eerste bestuurstermijn van 
drie jaar. Beiden stellen zich voor een tweede termijn beschikbaar.  
De AV stemt hiermee in.  
De bestuurstermijn van Ward loopt eind dit jaar af. Dat betekent dat 
er een vacature voor de functie van voorzitter ontstaat. Aan de leden 
wordt gevraagd om na te denken over de invulling van deze vacature. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
leden 
 

5. Verenigingsreglement en statuten 
Acties  
In eerste instantie zijn de veranderingen die de NTFU in 2018 
heeft ingevoerd doorgevoerd in een nieuw verenigingsreglement. 
Het belangrijkste punt daarbij was de datum van opzeggen van 
het lidmaatschap: de NTFU houdt de datum van 31 december 
aan, terwijl volgens het oude nu nog geldende 
verenigingsreglement van WTC Maarssen de datum van 1 maart 
wordt aangehouden. Om het nieuwe verenigingsreglement met 
wijziging van deze datum van kracht te laten gaan, is een 
statutenwijziging nodig. Zo lang de statuten niet zijn aangepast 
geldt het huidige (oude) verenigingsreglement. Dit betekent dat 
leden in principe tussen 1 januari en 1 maart hun lidmaatschap bij 
WTC Maarssen nog kunnen opzeggen, terwijl er voor die leden 
dan wel moet worden afgedragen aan de NTFU.  
Het bestuur heeft naar aanleiding daarvan contact opgenomen 
met de NTFU, die naar de voorbeeldstatuten op hun website 
verwees. Op basis daarvan hebben Jennifer en Ward de statuten 
aangepast en deze voorgelegd aan een notaris. Deze gaf aan dat 
de voorbeeldstatuten van de NTFU sterk verouderd waren en 
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wettelijke onjuistheden bevatte. Dit is teruggekoppeld aan de 
NTFU, die tot op heden geen actie heeft ondernomen.  

 
AV later dit jaar 
Het voorstel is om voortaan de AV aan het eind van het 
wielerseizoen te houden in plaats van aan het begin. Dat lijkt 
logischer, ook omdat er besluiten genomen worden over de 
contributie. Een van de aanwezigen vraagt wanneer de 
jaarrekening dan gepresenteerd wordt. Deze is aan het eind van 
het jaar nog niet gereed. Dat zou betekenen dat er twee 
algemene vergaderingen gehouden moeten worden.  
Het bestuur komt hier op terug.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bestuur 

6.  Voorgenomen activiteiten 2020 
Erik neemt de lijst met voorgenomen activiteiten door. Hierin kunnen 
keuzes gemaakt worden. Dit komt in het actieve gedeelte aan het 
eind van de vergadering nog aan de orde.  
 
Martin Swart is door het bestuur gevraagd op zaterdag 5 september 
een BBQ of andere leuke niet-fietsgelegenheid te organiseren. Hij zal 
nog onder de leden een inventarisatie houden over de vorm (met of 
zonder partners). Martin vraagt de aanwezigen om ook in de 
verschillende fietsgroepen leden te vragen naar ideeën. Daarnaast 
zal een oproep gedaan worden in de eerstvolgende nieuwsbrief met 
de contactgegevens van Martin. 
 

 
 
 
 
 
Martin Swart 
 
 
 
 
 
bestuur 

7. Vooruitblik 2020 
Wegkapiteins 2.0: Gemakken en ongemakken 
Voor de afspraken per snelheidsgroep wordt verwezen naar de 
website. Op deze afspraken kunnen / moeten we elkaar aanspreken. 
Geconcludeerd wordt dat er te weinig wegkapiteins zijn.  
Machiel Gelijnse en Ernst Jan Manten melden zich aan als 
wegkapitein voor groep 33. Rob Taminiau meldt zich aan als 
wegkapitein voor groep 27.  
De voorzitter legt aan de leden het voorstel voor om binnen WTC 
Maarssen vanaf komend seizoen de Zomertoertocht te organiseren, 
op grond van het verzoek van Robert Kriekaard. Er kwamen 
verschillende vragen over financiële risico’s en voldoende draagvlak 
binnen de leden. Hierop is het voorstel gedaan dat 2 andere leden 
met Robert om de tafel gaan en met een advies aan de leden 
terugkomen.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maarten Borst 
en Eric 
Schoonderwoerd 

8. Wat wil de club? 
Aan de hand van een interactieve sessie wordt input aan de 
aanwezigen gevraagd waar het bestuur het aankomende jaar mee 
verder kan.  
 

 

9. Rondvraag 
Een van de aanwezigen verzoekt om bij het kiezen van een volgend 
clubtenue om een meer opvallende kleur in het belang van de 
veiligheid.  
 
Er wordt verzocht om een aparte Whatsappgroep voor MTB 25 en 27 
groep.  
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Tot slot wordt erop gewezen dat er momenteel voor alle wielerkleding 
bij Ben Markerink 70% korting geldt. 
 
 

10. Sluiting 
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn / haar aanwezigheid en sluit 
de vergadering. 
 

 

 


