
 
 

Notulen algemene ledenvergadering (ALV) 2018 van  
WTC NijeRieders  
 
Datum 13 maart 2018,  
Locatie Clubgebouw Skeelervereniging,  
Schuurmansweg 3A,  
7948 NM Nijeveen  
 
Aanwezig van het bestuur: 
Henri Koster (vz), Ronald Hensbergen (penningmeester), Bert Schoemaker, Geke Hofstra en Michel Bakker. 
Aanwezig leden: 
Rik Staal, Wim de Kleuver, Arjan Lok, Hessel Bosker, Geert Huisman, Rene Knol, Jeb Bijker, Christo Kok, Bertus 
Knol en Michiel van Goor 
 
Afwezig met kennisgeving:  
Roelof Schonewille 
 

1. Welkom en opening.  
Henri heet de aanwezigen welkom. 

 
2. Mededelingen en ingekomen stukken. 

Geen mededelingen. 
 

3. Nieuwe agendapunten. 
Geen nieuwe agendapunten. 

 
4. Notulen algemene leden vergadering van 14 maart 2017.  

Geen opmerkingen, de notulen worden vastgesteld ter vergadering. 
 

5. Samenstelling bestuur.  
Het bestuur bestaat uit zes bestuursleden, er is een vacature. Voor de commissie activiteiten zoeken we 
nog een kandidaat. Christo geeft aan dat de taakomschrijving duidelijk moet zijn. Dat maakt de keuze 
voor aspirant bestuursleden om in het bestuur plaats te nemen gemakkelijker en zorgt er ook voor dat 
we de juiste persoon op de juiste plaats hebben. 

 
6. Jaarverslag 2017. 

Bert leest bij afwezigheid van Roelof het jaarverslag 2017 voor. Het jaarverslag 2017 staat op de 
website. 

 
7. Jaarverslag financieel. Kascommissie. 

 
Er is een positief saldo. We zijn een stabiele vereniging met voldoende leden. 
De opbrengsten bestaan vooral uit bijdragen van sponsoren. Vanuit de contributie houden we als 
vereniging een beperkte hoeveelheid geld over door de vaste afdracht per lid aan de NTFU. 
 
Enkele aandachtspunten: 

• Hoog kassaldo, is inmiddels afgestort. 
• De vereniging is financieel enigszins kwetsbaar, we zijn vooral afhankelijk van sponsorgelden. 
• De vereniging zou mogelijkheden moeten onderzoeken naar alternatieven om meer inkomsten 

te genereren. 
• Aansprakelijkheidsverzekering voor bestuur is een relatief hoge kostenpost. 
• De penningmeester stelt voor het budget voor onvoorziene uitgaven te verhogen. 

 
 

Vaststellen contributie.  



Contributie blijft gelijk. 
 
Kascommissie 
 
De kascommissie, Arjan Lok en Christo Kok doen kort verslag van hun bevindingen bij de kascontrole. 
De volgende aandachtspunten worden daarbij genoemd: 
 

• Teveel aan kasgeld afstorten 
• Gevoeligheid sponsorgelden. Zeker als een aantal sponsorcontracten niet zou worden verlengd. 
• Kascommissie zou voor een langer termijn moeten worden aangesteld om zo gerichter 

adviezen te kunnen geven. Echter in statuten staat vast dat de termijn 2 jaar is. 
 
Kascommissie verklaart dat het financieel jaarverslag over 2017 is goedgekeurd! 

 
Leden voor de kascommissie van het volgend jaar: 
Christo is aftredend, Cor Koster wordt benaderd als nieuw lid van de kascommissie. 
Arjan blijft kascommissie lid 
Wim de Kleuver is bereid gevonden om als reserve kascommissielid op te treden en zal op termijn de 
plaats van Arjan overnemen. 

 
8. Activiteiten 2018.  
 
MTB  

• De wintertraining blijft doorgang vinden. Voldoende begeleiders is aandachtspunt. 
15 April Clinic Tecklenburg opgave is al mogelijk via de website. Meerdere niveau dus iedereen kan 
hieraan deelnemen. 

• Ledentocht in Salland. We gaan met de club enkele uitdagende mtb-routes fietsen in de omgeving van 
Hellendoorn en Holten 

• Er zijn training jassen voor begeleiders van de mtb-training beschikbaar gesteld. 
• Vanuit de vereniging worden er materialen voor trainingen MTB aangeschaft. 
• Aanpassen en opknappen van de MTB baan. Komend seizoen moet er groot onderhoud plaatsvinden 

aan de trainingsbaan. 
Arjan Lok vraagt of sponsoren kunnen helpen met het opknappen. De voorzitter geeft aan dat dit goed 
kan, wel graag in overleg met het bestuur. 
Arjan stelt voor om voor de zomervakantie al een overleg te hebben hoe dit aan te pakken. 
De voorzitter verklaart dat er elk jaar een MTB-overleg gepland is, hierin komt dit punt terug. 

• MTB mogelijkheden zijn er op verschillende momenten. Op de website is meer informatie te vinden. 
 
Race 

• Er is begin 2018 een bijeenkomst voor de kopmannen geweest. 
• Ook heeft in op 7 maart een bijeenkomst voor het begin van het raceseizoen plaatsgevonden, er is 

gesproken over de kalender en hoe we omgaan met de rol van kopman.  
• Kopmannen zijn verantwoordelijkheid voor het welzijn in de groep. Ze hoeven niet de route te bepalen. 

Vaste routes voor groep 1 en 2. Groep 3 heeft een flexibel programma. 
Een verslag van de avond is via de mail verspreid onder de leden. 
 

• Geert vraag of er richtlijnen zijn vanuit de NTFU voor het instellen van kopmannen. Er zijn geen 
officiële richtlijnen. We heeft de NTFU-gedragsregels vastgelegd. Er is geen verplichting om deze te 
volgen! 

Komende activiteiten: 
• Snerttocht zal plaatsvinden op 31 maart. 
• Lussen tocht, twee grote lussen gezamenlijk koffiedrinken op 3 juni. 
• Grote tocht richting Duitsland met kortere doorsteek. 8 september 
• Toertochten in clubverband bezoeken. We gaan dit actiever aangeven om zo met meer mensen 

georganiseerde toertochten te bezoeken. 
 

• Christo geeft aan dat er afgelopen jaar een aantal tochten niet is doorgegaan. Hij geeft de tip om een 
reserve datum vast te stellen, mocht een tocht niet doorgaan. 
Het bestuur neemt dit voorstel mee 



 
 
De verschillende momenten om te fietsen. 
 

• Jeb vraagt of de dinsdagavondtocht nu naar de woensdagavond gaat. Het is niet de bedoeling dat de 
dinsdagavond rijders nu naar de woensdagavond gaan. 

• Woensdag bij voldoende deelname kan er in een snelle en minder snelle groep gefietst worden. De 
afvallers van de snelle groep worden dan opgeraapt door de tweede groep 

• Geert stelt voor om een kleinere ronde te fietsen en in een kleine cirkel om Nijeveen heen, zodat er de  
mogelijkheid bestaat om later weer aan te sluiten. Het bestuur neemt dit mee. 

• Michiel heeft een aantal leden van de MTB-groep gevraagd of ze zou willen aansluiten bij 
woensdagavond. Hier is wel animo voor. 
Training MTB-groep gaat dan naar maandagavond 

• Arjan wijst op het feit dat het van belang om is meer jeugdleden te krijgen. Dit is moeilijk, we hebben 
hierbij ook concurrentie van MTB Havelte. Dit vraagt ook meer van vereniging. 

 
• We zoeken nog een nieuw bestuurslid. Het gaat om de het organiseren van activiteiten en het 

ondersteunen van de race- en MTB-bestuursleden. 
Een functieprofiel volgt nog. Ter vergadering waren er geen vrijwilligers die zich beschikbaar stelden. 

 
• Voor de racefietsers organiseren we een fiets-clinic op de weg. 

De fiets-clinic wordt begeleid door Herbert van Brussel. Op drie verschillende momenten gaan we aan 
het werk om de beheersing van de racefiets verder te perfectioneren. Zondag 8 april is de start en daarna 
nog twee keer een woensdagavond. Opgave is verplicht. 
 

Informatieavond 
• Ook zoeken we nog een invulling voor informatieavond. We zoeken een gastspreker en staan open voor 

suggesties 
 
Sponsoren 

• Hoe kunnen we meer sponsoren werven? 
Wim vraagt hoe sponsoring van Rabobank verandert. Henri legt uit hoe dit in de toekomst geregeld 
wordt. 
Gevolgen voor kleding: Henri legt uit. Misschien komt hier nog een oplossing voor. 

• Arjan informeert hoe het zoeken naar sponsoren geregeld gaat worden. Wel of geen commissie? 
Henri legt uit dat de huidige sponsoring geregeld was voor drie jaar. Het bestuur gaat dit weer 
oppakken. Of dit een sponsorcommissie buiten het bestuur om of vanuit bestuur gaat worden moet nog 
bekeken worden. 
We zijn relatief klein. We staan open voor mensen die actief naar sponsoren willen werven. 
We gaan eerst in overleg met de bestaande sponsoren. 

• Christo vraagt of er mensen binnen de vereniging die hier actief mee bezig gaan. Vereist vaardigheden 
en tijd. Dit is nu nog niet het geval. 

• Het bestuur is voorstander van het inzetten van sponsoren bij werkzaamheden, zoals het onderhoud aan 
de MTB baan. 

 
 
9. Rondvraag.  
 

Geen vragen voor de rondvraag. 
 
10. Sluiting officiële deel vergadering.  

 
Henri sluit de vergadering en bedankt iedereen voor de inbreng. 
 
 


