
 
 
Notulen Algemene Ledenvergadering WTC Maarssen 7 februari 2022 (online via Zoom) 
 
Aanwezig namens het bestuur: Jeroen Bouman (voorzitter) 
    Geert Datema (penningmeester) 

Jennifer Huizer (secretaris) 
Erik Luttik 

 Ruud de Bree 
Machiel Geleijnse 

Aantal aanwezige leden: 36 (namen bij secretaris bekend) 

nr Agendapunt 
 

1. Welkom en opening 
De voorzitter, Jeroen, opent de online vergadering en heet iedereen welkom. Er zijn, inclusief het 
bestuur, 36 deelnemers. Er is overwogen deze vergadering live te doen, maar de geldende 
Coronaregels lieten dat niet toe. Jeroen licht de agenda toe.  
 

2. Notulen ledenvergadering 15 maart 2021  
De notulen van 15 maart 2021 zijn in de uitnodiging als link bijgevoegd. Jeroen loopt kort door de 
notulen heen. Er zijn geen vragen of opmerkingen van de aanwezigen.  
De notulen zijn akkoord. 
 

3. Terugblik 2021 en vooruitblik 2022 
In juni 2021 heeft de openingsrit plaatsgevonden.  
AVG technisch hebben we geen enkel issue gehad in 2021.  
In september hebben we ons traditionele clubweekend gehad en in november een MTB 
weekend. Ook is er een start gemaakt met een WTC Zwift avond o.l.v. Machiel.  
Jeroen geeft aan, dat we ook in 2022 het onderwerp veiligheid weer op gaan pakken. Er zal 
begin april een avond o.l.v. Ward de Beer gepland worden met alle wegkapiteins. Jeroen roept 
de leden op om zich op te geven als wegkapitein. In maart zal er voor iedere zondag een rit (gpx) 
gecommuniceerd worden. We gaan rijden in groepen van 10 tot maximaal 14 personen. Jeroen 
geeft aan dat het bij veiligheid vooral gaat om het nemen van een ieders eigen 
verantwoordelijkheid. 
 

 
 

Terugblik, een latere start
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4. Activiteiten: korte terugblik 2021 en vooruitblik 2022 

Ruud bedankt iedereen die in 2021 heeft geholpen de activiteiten te organiseren. Hij geeft een 
overzicht van de geplande activiteiten in 2022. 
 
Van één van de leden is het voorstel binnengekomen om op het parcours van de Nedereindse 
berg een activiteit te organiseren. 
 

 
 

5. Financiën 
Financieel jaarverslag 2032 
De penningmeester, Geert, licht het financiële jaarverslag van 2021 en in het bijzonder de 
inkomsten toe. Deze komen voornamelijk uit de contributie. De netto inkomsten komen, na aftrek 
van de NTFU contributie, op € 4466,00.  
 

 
 
In 2021 is er amper geld uitgegeven. Door omstandigheden zijn er wel extra kosten gemaakt 
voor het clubweekend.  
Voor 2022 is er gebudgetteerd voor een normaal jaar. In totaal gaat het om € 3390,00. 
 

• 2021…. een bijzonder jaar, op naar 2022!

• 13 maart Openingsrit Maarssen

• 18-19 juni Zomerweekend locatie; onbekend

• 14 augustus La Vuelta Utrecht Utrecht

• 16-17-18 sep. MH2D (clubweekend) Limburg

• 9 oktober Koppeltijdrit Maarssen

• 4-5-6 november MTB weekend locatie; onbekend

• 31 december Oliebollenrit Maarssen

Activiteiten 2022
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Hierboven staan de algemene kosten om de vereniging draaiende te houden. Het totaal van 
deze kosten komt voor 2022 op € 1315,00. 
 

 
 
In 2021 is ons vermogen gegroeid met € 966,00. In 2022 zal het iets dalen.  
Er wordt gevraagd of er kosten voor de Pedaleur gemaakt worden, Dat is niet zo.  
 
 



 

 
 
 
 
 

Kascommissie 
De kascommissie, bestaande uit Eva Fokker en Ward de Beer hebben de financiën voor 2021 
goedgekeurd. De ledenvergadering geeft bij stemming (100%) decharge voor 2021. 
 
De kascommissie dient te bestaan uit twee personen, waarbij er ieder jaar een wisseling 
plaatsvindt.  Jeroen vraagt wie voor 2022 in de kascommissie wil naast Ward de Beer. Maurice 
Uiterweerd geeft zich hiervoor op. 
 
Begroting 2022 
De penningmeester licht de begroting toe. Ook de begroting voor 2022 wordt door 100% van de 
aanwezigen goedgekeurd. Geert geeft ook aan, dat binnenkort de contributie bij machtiging 
geïnd gaat worden.  
 

6. Communicatie en website 
Machiel geeft aan, dat er een grote systeem-update van de website is geweest begin 2021. Een 
werkgroep met David van der Schaaf, Bart den Herder en Machiel werkt aan doorlopende 
updates en verbeteringen van de website. Er is gewerkt aan een betere vindbaarheid van WTC 
Maarssen op internet, een betere uitstraling (o.a. NTFU promotievideo, teksten gaan geüpdatet 
worden) en het gebruiksvriendelijker maken van onze website. We proberen ook zoveel mogelijk 
gebruik te maken van de expertise, die bij de NTFU aanwezig is. Machiel vraagt iedereen die 
ideeën heeft, die met hem te delen.  
 
Er wordt gevraagd of we als bestuur de ambitie hebben om veel nieuwe leden te werven met 
onze nieuwe website. Dat is niet een doel op zich, maar kan wel gebeuren.  
 
Irene vraagt of er op de website aandacht gevraagd kan worden voor het fietsen voor dames. 
Zou voor potentiële vrouwelijke leden kunnen helpen zich aan te melden. 
 

7. Rondvraag en sluiting 
René van Hees geeft aan dat hij voor Corona ieder jaar een beginnerstraining gegeven heeft. Hij 
wil dat ook dit jaar graag weer oppakken en hij vraagt hoe het bestuur hier in staat. Het bestuur 
zegt hier volmondig ja op. Mogelijk kan er ook een mogelijkheid voor bestaande leden gecreëerd 
worden om na Corona weer op te starten. De training zal hoogstwaarschijnlijk op de eerste 
maandag van april starten. 
 
Ruud geeft aan dat hij zich heeft opgegeven om tijdelijk wegkapitein te zijn voor de 27 groep. 
Ward vraagt wat de bedoeling is van het potje “Mogelijkheid 3” in de begroting 2022. Misschien 
de Oliebollentocht, Vuelta of iets met wegkapiteins. Verder geen concrete ideeën.  
Ook wordt er gevraagd naar de stand van zaken m.b.t. de kleding. Er wordt een suggestie 
gedaan om voor de leden info te verstrekken m.b.t. bike fitting ervaringen. Ook wordt de 
suggestie gedaan om mee te doen aan de Rabobank Clubactie in het najaar. Theo stelt voor een 
drone film te laten maken door een hobbyist.  
Om 20.37 uur sluit Jeroen de vergadering en bedankt een ieder voor zijn/haar deelname. 
 


