
Notulen Ledenvergadering TFK Bergum 26 Februari 2022.  

  

Agendapunt 1.  De opening. 

De opening zal plaatvinden om half twee, maar dan is alles nog niet klaargezet en Hylke deelt mee 

dat de vergadering nu geopend is en dat iedereen even gelegenheid krijgt om de notulen en het 

jaarverslag door te lezen en dat we met een kwartier met het officiële gedeelte beginnen.  

Nadat iedereen de tijd heeft gehad om de notulen en het jaarverslag heeft kunnen lezen begint de 

voorzitter met het 

openingswoord en heet hij 

iedereen van harte welkom.  

Mooi dat jullie er weer zijn 

nadat we vorig jaar geen 

vergadering konden houden 

door de corona 

maatregelen.  

Onze ereleden die onze vereniging heeft zijn er niet Herman Roest heeft zich afgemeld en Tjeerd van 

der Wal is niet aanwezig.  

Ons andere erelid Kobus van der Wal is vorig jaar helaas overleden en nog geen 14 dagen later ook 

zijn vrouw Aeltje van der Wal door corona.  

Nadat dit is meegedeeld hebben we uit eerbetoon even een minuut stilte gehouden.  

Kobus van der Wal en samen met zijn vrouw Aeltje van der Wal hebben heel wat betekend voor onze 

fietsclub, Kobus is een van de eersten die onze vereniging mee heeft opgericht.  

En bij heel wat activiteiten hebben ze beiden heel veel betekend voor de vereniging.  

Ook onze hoofdsponsor Piet Kapenga is ook aanwezig op de vergadering ;ook namens het bestuur 

hartelijk welkom.   

Agendapunt 2.  Notulen vorige vergadering d.d. 29 Februari 2020.  

Hylke vraagt de leden die de notulen inmiddels gelezen hebben of er ook vragen of opmerkingen zijn. 

Vanuit de zaal komen geen vragen en of opmerkingen en hierdoor worden de notulen goedgekeurd. 

Ook bedankt Hylke Geert voor het opmaken van de notulen.   

Agendapunt 3.  Ingekomen stukken.  

Via de mail komen er geregeld stukken binnen over fietsvakanties, fietsevenementen en over 

aankoop van fietskleding.   

Agendapunt 4.  Jaarverslag over 2020 en 2021  

Aangezien we vorig jaar 2021 geen vergadering konden vastleggen hebben we maar een 

gecombineerd jaarverslag gemaakt over 2020 en 2021. Veel activiteiten hebben we niet kunnen 

organiseren in 2020 en 2021 maar toch hebben we veel kunnen fietsen in clubverband.  

Ook dit verslag hebben de leden gelezen en hierover is naar voren gekomen dat we in het jubileum 

jaar gezamenlijk op de foto zouden komen bij de hoofdsponsor. Dit is helaas niet gebeurd en tijdens 

de vergadering zal het bestuur hierover terugkomen. Binnenkort zullen we een datum gaan regelen 

om dit alsnog te doen.  



Agendapunt 5.  Financieel verslag.  

Dan geeft Hylke Arnold het woord die toelichting geef op het financiële gebeuren van onze fietsclub. 

Er zijn twee financiële verslagen gemaakt ook omdat dit vorig jaar niet gepubliceerd was. Arnold 

deelt mee dat het financieel iets minder is gegaan mede ook veroorzaakt door geen evenementen en 

minder inkomsten. Verder kleding ingekocht waarvan de vereniging een deel betaald heeft. Ondanks 

hebben we nog een goede financieel reserve voor de vereniging en als we het komende jaar weer 

veel deelname hebben komt dit wel weer goed.  

Verder vraag Arnold of er ook vragen zijn van de leden en nadat dit is uitgelegd komt het verslag van 

de kascommissie.   

Agendapunt 6.  Verslag kascommissie.  

De kascommissie bestond uit de heren M. Litjens en M. Schippers. . Zij hebben samen de boeken 

gecontroleerd en dhr Litjens deelde na de toelichting mee dat hij het bestuur voorstelde om 

decharge te verlenen aan Arnold.  

Dan bedankt Hylke de beide heren voor de kascontrole en ook Arnold voor zijn werkzaamheden als 

penningmeester.  

  

Agendapunt 7.  Benoeming nieuw kascommissielid.  

Dhr. M. Schippers is nu aftredend en voor het komende jaar is Dhr. M. Litjens hoofd kascommissielid 

en Dhr. T. Nijdam is kascommissielid. Nu moet er nog een reservekascommissielid benoemd worden, 

en daarbij stelt Dhr. J. Schippers zich beschikbaar. 

 Namens het bestuur alvast bedankt.  

  

Agendapunt 8.  

Bestuursverkiezing.  

Onze penningmeester Dhr. 

A. Ernst is aftredend en stelt 

zich weer beschikbaar en 

leden gaan hier mee 

akkoord.  

Het voorgaande jaar konden we ook helaas geen bestuursverkiezingen hebben, echter Dhr. J. 

Schippers heeft zich vorig jaar als Algemeen bestuurslid moeten beëindigen omdat hij verhuisde naar 

Oosterwolde. En omdat het vorig jaar geen vergadering konden vastleggen hebben we geen nieuwe 

bestuurders kunnen benoemen.  

Maar voor het komende jaar hebben we Dhr. T. de Vries gevraagd om in het bestuur toe te treden en 

vanuit de zaal waren er geen tegenkandidaten en is hij nu benoemd als Algemeen bestuurslid.  

Zodat het bestuur nu weer voltallig is en we weer helemaal compleet zijn.  

  

Agendapunt 9.  Pauze.  

Tijdens de pauze even gelegenheid voor de koffie en de leden kunnen zich inschrijven voor de 

sterritten en competitie. Verder wordt er nog wat fietskleding verkocht.  



 Agendapunt 10.  Sterritten   

Geert deelt mee dat er niet zo veel 

deelnemers meer zijn voor de sterritten, 

maar desondanks gaan we er wel mee 

door voor diegenen die daar nog 

belangstelling voor heeft. Een aantal 

deelnemers fietst nog voor een 

herinnering en een aantal voor de 

administratiekosten.  

Vanaf April zijn weer afstempelavonden tussen 19.00 uur en 20.00 uur, 

de eerst donderdagavond in de maanden April, Mei, Juni, Juli en 

September. De laatste afstempeldatum is de laatste zaterdagochtend in 

Oktober tussen 11.00 uur en 12.00 uur.  

Verder wenst hij iedere deelnemer weer veel succes.  

  

Agendapunt 11. Competitienieuws.  

Hylke meldt dat hij vanaf nu geen Competitieleider 

meer is en dat Tjipke ons nieuw bestuurslid dit zal 

overnemen. Verder zijn er voor de meesten 

competitiedeelnemers een brevet gemaakt door 

Jan chippers zijn vrouw. Namens het bestuur 

bedanken we dat zij weer deze brevetten heeft 

gemaakt.  

Wel deelt Jan Schippers mee dat zijn vrouw dit nou 

10 jaar heeft gedaan en dat dit de laatste keer zal zijn en dat Tjipke de Vries dit zal moeten gaan 

overnemen.   

Agendapunt 12. Seizoen 2022  

Voor het seizoen hebben we weer diverse activiteiten op het programma staan die ook in de 

nieuwsbrief vermeld gaan worden. Verder maar weer hopen dat de weergoden hun best gaan doen 

en dat we volop kunnen gaan fietsen. Mochten er nog wijzigingen gaan komen dan wordt dit 

vermeld ook in de nieuwsbrief.  

  

Agendapunt 13. Rondvraag.  

Vanuit de zaal zijn er eigenlijk geen vragen, vanuit het bestuur komt een vraag of het ook mogelijk is 

om de vergadering te organiseren op een avond in plaats van een middag. Duidelijk komt naar voren 

dat de meesten die aanwezig zijn op de vergadering om het te houden zoals het nu is. Dan is er nog 

vraag om het afsluiten van het seizoen iets te regelen met een etentje als afsluiting van het seizoen. 

Hieraan is inmiddels al aan gedacht en dit zal dat ook plaats vinden aan het einde van het 

fietsseizoen.   

Agendapunt 14. Sluiting  

Hylke sluit de vergadering om 3 uur en bedankt iedereen en veel succes met het fietsen.   



  

Opgemaakt door de Secretaris Geert Dijkstra  

  

Zaterdag 26 Februari 2022  


