Notulen Ledenvergadering d.d. 23 Februari 2013.
Agendapunt 1 De opening.
De vergadering word om half 2 geopend door de voorzitter en hij heet iedereen van
harte welkom , tevens worden de ereleden even in het bijzonder genoemd dat zij
aanwezig zijn.
Verder verwelkomen wij ons nieuw lid Johan Almeloo , hij is nu bij ons lid geworden
omdat Fietsclub Buitenpost opgeheven is, en namens TFK Bergum wensen we u veel
plezier binnen onze vereniging.
De leden die zich hebben afgemeld zijn Marvin Schippers; Hedzer van Gorkum;
Wietze en Trienke v/d Veen; Lutzen de Vries; Dhr. van Buiten; Sjoukje van Gorkum;
Siepie van der Meulen .
Over 2012 het eerste jaar waarbij er een nieuwe voorzitter aangetreden is en in het
jaar waarbij er nieuwe ideen en ontwikkelingen zijn doorgevoerd.
In de nieuwsbrieven staat nu een verslag van uit het bestuurskamer vermeld wat er zo
al tijdens bestuursvergaderingen besproken word.
Dan hebben we het afgelopen jaar met nieuwe pijlen gewerkt en voor het komende
fietsseizoen hebben we nieuwe pijlen besteld via de NTFU..
Ook hebben we nu een nieuwjaarsreceptie georganiseerd en waar veel leden gebruik
van hebben gemaakt en dit zullen we ook in stand houden.
Verder hebben we meer sponsoren bereid gevonden om ons fietsclub financieel te
steunen waarmee we in deze tijd erg mee ingenomen zijn.
Tevens is er nu een samenwerking aangegaan met Wielervereniging Jistrum die een
ATB route uitgezet heeft en waar we mee in de toekomst nog wel meer plannen
hebben.
Dan kregen we begin januari nog een trieste mededeling dat ons trouw lid Hendrik
Veenstra na een kort ziekbed tocht nog vrij snel overleden is, en namens alle
bestuursleden en leden wensen we Mevr. Veenstra alle sterkte.
Agendapunt 2. Notulen vorige vergadering d.d. 25 Februari 2012.
Tijdens de vergadering zijn er geen op of aanmerkingen te noemen en worden de
notulen bij deze goedgekeurd en gaan het archief in.
Agendapunt 3. Ingekomen stukken.
Binnen de NTFU zijn er plannen om de districten te gaan wijzigen in Rayons.
Nu hebben we een district Noord, dit zijn de provincies Groningen, Drenthe en
Friesland en zoals de plannen nu zijn komt het er op neer dat Friesland 1 rayon
wordt.
Verder ligt er een flyer op de tafel van de ATB tocht Nieuw Balinger op 7 April 2013,
diegene onder de atb’ers kan deze meenemen.
Agendapunt 4. Jaarverslag 2012.
Het jaarverslag over 2012 welke uitgeprint op de tafel ligt en vermeld stond op de
website gemaakt door de Secretaris zijn geen op of aanmerkingen en worden ook bij
deze goedgekeurd.

Agendapunt 5. Financieel verlag.
Nu komt onze penningmeester aan het woord en deelt mee dat we het afgelopen jaar
een heel goed jaar hebben gehad, mede doordat we veel deelnemers mochten
ontvangen op onze toertochten.
Tevens deelt hij mede dat onze hoofdsponsor het jaarlijkse sponsorgeld weer heeft
overgemaakt en dat we van de spaaractie nog een bedrag van € 79,00 mochten
ontvangen.
Al deze bedragen zijn voor onze club nog altijd een goede bron van inkomsten waar
we in tijden van crisis erg dankbaar voor mogen zijn.
Verder staat er bij de uitgaven van kleding een bedrag van € 436,00 over 2012, over
2011 had hij een bedrag gereserveerd van € 3500,00 maar bleek dat dit hoger
uitgevallen is.
Agendapunt 6. Verslag Kascommissie .
De kascommissie bestond voor dit jaar uit Dhr. S. Kootstra als hoofkascommissielid
en Dhr. Th. Ernst als kascommissielid.
Dhr. S. Kootstra heeft tijdens de vergadering het woord gevoerd en vertelde dat ze de
boeken in goede orde bevonden hebben en verleende daarbij de penningmeester
decharge.
Dan bedankt de voorzitter beide heren voor de kascontrole.
Agendapunt 7. Benoeming nieuwe Kascommissie.
Dhr. S. Kootstra in nu aftredend, Dhr. Th. Ernst is nu voor het komende jaar
hoofdkascommissielid en Dhr. S. Monsma is kascommissielid.
Nu moeten we nog een reserve kascommissielid hebben en Dhr. S. Kootstra meld zich
weer als reserve lid.
Namens het bestuur bedankt dat jij dit weer bereid bent om te doen.
Agendapunt 8. Bestuursverkiezing.
Twee bestuursleden zijn aftredend namelijk Dhr. A. Ernst ledenadministrateur en Dhr.
H. Roest Penningmeester en beide heren hebben aangegeven om zich herkiesbaar te
stellen.
Vanuit de zaal wordt onder applaus daar mee ingestemd.
Agendapunt 9. Pauze.
Tijdens de pauze kan men zich gaan inschrijven voor de sterritten, aanmelden voor de
competitie en clubtocht.
Tevens de uitreiking van de NTFU boeken, pasjes en toerboekje.
Agendapunt 10. Sterrittennieuws.
Over het afgelopen seizoen 2012 kunnen we meedelen dat er wat minder sterritten
km’s gefietst zijn dan over het voorgaande jaar mede veroorzaakt door het slechte
weer.

Verder wordt er meegedeeld dat de deelnemers wat vaker op de afstempel avonden
moet gaan komen, er komen soms maar 4 deelnemers om af te stempelen.
En voor het komende seizoen kunnen er weer 30 sterritten gefietst worden en iedereen
veel succes met het te fietsen sterritten.
Agendapunt 11. Competitienieuws.
Over 2012 hebben zich 4 dames en 28 heren aangemeld en bij de eindstanden waren
er 4 dames en 31 heren die hebben meegedaan voor de competitie, waarbij 20
jaarfietsers waren en 15 seizoenfietsers.
Het eindresultaat resulteerde in 7 diamanten, 7 gouden, 6 zilveren, 8 bronzen en 6
aanmoedigingsprijzen uitgereikt zijn in de vorm van een brevet.
Dit jaar is het Brevet gemaakt door Jacqueline Schippers, de vrouw van ons
bestuurslid Jan Schippers.
Namens het bestuur hartelijk dank voor haar bijdrage.
Het aantal wat door de deelnemers gefietst is 208727 km en de stand ligt uitgewerkt
op papier op de tafel.
Dan zijn er 25 personen die hun toerboekjes ingeleverd hebben, en alle standen en
uitwerkingen daarvan worden bijgehouden door onze competitieleider Teade Nijdam
en namens het bestuur hartelijk dank daarvoor.
Agendapunt 12. Seizoen 2013.
Over het seizoen 2013 kunnen we meedelen dat we weer 4 tochten organiseren
waarbij opgemerkt moet worden dat er 1 nieuwe tocht uitgezet zal worden De
Heidehoftocht waarbij op twee startlocaties gestart kan worden zowel in Bergum als
in Heerenveen.
Dan hebben we ook nog een Clubtocht welke gehouden zal worden op Zaterdag 8
Juni waarbij 150 km gefietst zal worden in clubverband en men kan zich opgeven bij
het bestuur, op dit moment hebben we al 12 deelnemers.
Agendapunt 13. Rondvraag.
Van uit de zaal komt naar voren dat er tijdens de vorige ledenvergadering naar voren
is gekomen om weer in Peize een startlocatie en controlepost te gaan hebben voor de
Woudentocht.
Er is tijdens de bestuursvergadering besproken dat we 3 keer in Norg de startlocatie
en controlepost zouden hebben en voor dit jaar zal dat de 3e keer zijn.
Voor het volgende jaar zullen we ons gaan beraden wat we gaan doen ook zijn er wel
andere plannen om weer eens richting Appelscha of Dwingeloo te gaan fietsen.
We nemen het in ieder geval mee om eventueel weer richting Peize te gaan.
Dan word opgemerkt of de werkzaamheden allemaal wel te verrichten zijn door het
bestuur, het bestuur maakt daarbij gebruik van om leden te vragen of ze zich
beschikbaar willen stellen voor werkzaamheden zoals het uitzetten of ophalen van de
routepijlen.
Diegenen die zich beschikbaar willen stellen kunnen zich melden bij het bestuur.
Dan wordt er vanuit de zaal opgemerkt dat we een heel mooie website hebben en als
bestuur zijn we daar erg mee ingenomen.

Verder merkt vrouwke op dat we graag als iemand ziek is dit even door te willen
geven aan het bestuur zodat wij daar aandacht aan kunnen schenken, soms weten we
niets en kunnen we ook niks doen.
Als er verder geen vragen meer zijn vanuit de zaal bedankt de voorzitter Jacqueline
Schippers voor haar inzet voor de brevetten en krijgt zij een bos bloemen uitgereikt.
Voor wat de website betreft hebben Jordi en Jorrit de zoon van Jan Schippers deze
gemaakt en krijgen zij ook een presentje uitgereikt,
Het ene presentje word uitgereikt door de voorzitter aan Jorrit en het andere presentje
word uitgereikt door de penningmeester aan Jordi.
Agendapunt 14. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering om 3 uur bedankt iedereen voor de aandacht en
graag zien we elkaar op 6 April 2013 bij onze eerste fietstocht.
Dan krijgt iedereen nog een presentje mee van KMC welke bij de uitgang uitgereikt
wordt.

