Notulen Ledenvergadering TFK Bergum 28 Februari 2015.
Agendapunt 1 De Opening.

!

!

Edwin opent de vergadering om half 2 , heet namens het bestuur iedereen van harte
welkom, en in het bijzonder onze ereleden van de vereniging.
Maarten Hollander heef zich afgemeld voor de vergadering, hij zit momenteel in
Vietnam.
Even terug zien op het afgelopen jaar kunnen we zeggen dat het een mooi sportief jaar
voor de vereniging is geweest. Er kon veel gefietst worden dankzij het mooie weer.
Goede deelname op de tochten mede veroorzaakt door het goede fietsweer, verder zijn
er wat veranderingen geweest in het bestuur wat ook gunstig uitpakt.
Dan zijn er binnen de NTFU veranderingen geweest omtrent de vergaderingen, we
hebben nu regio vergaderingen in plaats van Districtsvergadering.
Verder willen we over het afgelopen seizoen de sponsoren weer hartelijk bedanken
voor hun bijdrage die we mochten ontvangen, en niet te vergeten de vrijwilligers die
veel werk verzetten om het mogelijk te maken om een tocht te gaan organiseren.

!
Agendapunt 2 Notulen Vorige vergadering d.d. 22 Februari 2014.
!

Tijdens de vergadering vraagt Edwin even om de notulen door te lezen, waarna er een
vraag uit de zaal komt hoe het nu zit met het individuele lidmaatschap van de NTFU.
Tijdens de laatste regiovergadering is ter sprake gekomen dat men nu probeert om de
individuele leden over te halen om zich aan te sluiten bij een vereniging.
Verder zijn er geen op of aanmerkingen en worden de notulen tijdens de vergadering
goedgekeurd.

!
Agendapunt 3 Ingekomen stukken.
!

Er zijn geen stukken binnen gekomen bij de vereniging, alle ingekomen stukken
komen via de mail binnen.
Dit zijn over het algemeen mails over vakantiebestemmingen en fietskleding.

!
Agendapunt 4 Jaarverslag 2014.
!

Ook tijdens de vergadering krijgen de leden even gelegenheid om de stukken door te
lezen, en Geert geeft nog even een toelichting over het afgelopen fietsseizoen.
En hiervoor geld ook dat er geen op of aanmerkingen zijn en worden bij deze ook
goedgekeurd.

!
Agendapunt 5 Financieel verslag 2014.
!

Over het financieel verslag 2014 geeft Herman even een toelichting hoe de stand van
zaken is op het gebied van de financiën. Herman deelt mee dat het eigen vermogen
weer is toegenomen doordat er meer ontvangsten zijn binnen gekomen tijdens de
toertochten.

Verder heeft hij een stelpost genomen voor de nog te betalen fietskleding waarvan de
rekening nog niet is ontvangen.
Dan vraagt Teade Nijdam hoe het zit met een reservering voor het Jubileum jaar 2015,
Herman antwoord hierop dat we genoeg geld hiervoor hebben en geen probleem is
voor de vereniging.

!
Agendapunt 6 Verslag kascommissie.
!

De heren Sipke Monsma en Sytse Kootstra hebben bij de penningmeester Herman
Roest de kascontrole uitgevoerd. Tijdens de vergadering neemt Sytse Kootstra het
woord en vertelde dat de boeken en rekeningen gecontroleerd zijn en alles in orde
bevonden is.
Hij stelt voor om aan Herman Roest decharge te verlenen.
Edwin bedankt beide heren voor de kascontrole.

!
Agendapunt 7 Benoeming kascommissie.
!

Sipke Monsma is nu aftredend en Sytse Kootstra zou nog een jaar als
hoofdkascommissielid zijn, echter dat hij nu benoemd word als bestuurslid moeten we
nu twee nieuwe leden benoemen.
Sybren van Vliet zal nu als hoofdkascommissielid worden benoemd, twee leden
stellen zich beschikbaar. Marvin Schipper word benoemd als kascommissielid en
Thys Ernst als reserve kascommissielid.

!
Agendapunt 8 Bestuursverkiezing.
!

Dit jaar zullen er 3 oud bestuursleden ons gaan verlaten, nadat ze vorig jaar al
aftredend waren maar nog bereid waren om nog voor een jaar aan te blijven waar we
als bestuur erg mee ingenomen waren.
Aftredend zijn ook Edwin Schaafsma en Jan Schippers en beide heren waren weer
bereid om nog voor 3 jaar aan te blijven en vanuit de zaal werd al geroepen zitten
blijven.
De andere 3 oud bestuursleden Trienke van der Veen , Vrouwke van Pel en Jack van
Pel zijn aftredend en niet meer herkiesbaar.
Namens het gehele bestuur bedanken we alle drie bestuursleden voor hun geweldige
inzet voor de afgelopen jaren en worden tijdens de vergadering allemaal benoemd tot
erelid van de vereniging.
Namens het bestuur word elk een oorkonde van erelid aangeboden met een bos
bloemen.
Nu we dus drie bestuursleden moeten gaan missen, hebben zich 4 leden zich bereid
gevonden om binnen het bestuur te treden.
Dit zijn Hylke Braaksma, Sytse Kootstra en Wibbe van der Veen als algemeen
bestuurslid en Jordi Schaafsma als vrijwilliger hij zal zich vooral bezig gaan houden
met de website en de nieuwsbrieven.
Vanuit de zaal krijgen alle 4 mensen applaus zodat het bestuur weer compleet is en we
weer verder kunnen.

Nadat we dit allemaal afgehandeld hebben, komt Geert aan het woord over de
Jubileum dag van TFK Bergum, en worden de formulieren uitgedeeld voor die dag.

!
Agendapunt 9 Pauze.
!

Tijdens de pauze worden de boeken, pasjes opgehaald en kunnen de deelnemers zich
gaan aanmelden voor de sterritten, competitie en de clubtocht welke op 29 Augustus
2015 zal plaats vinden.

!
Agendapunt 10 Sterrittennieuws.
!

Geert verteld dat we weer kunnen beginnen met de sterritten en dat er dit seizoen 6
keer afgestempeld kan worden. Het zou mooi zijn dat jullie allemaal op de
afstempeldatums langs komen om af te stempelen.
Verder zijn de sterritprijzen tijdens de pauze uitgedeeld.

!
Agendapunt 11 Competitienieuws.
!

Onze Competitieleider Teade Nijdam komt nu aan het woord, hij vertelde dat er 1
dame en 27 heren begonnen zijn met de competitie en dat er 1 dame en 26 heren een
eindstand hebben ingeleverd.
Verder waren er afgelopen jaar veel mensen met meer dan 10.000 km eindstand te
noteren mede veroorzaakt door het mooie weer.
Dan heeft Jacqueline Schippers weer een prachtig brevet gemaakt met een foto van de
deelnemer er op.
Dan wenst hij iedereen weer vele veilige km en wenst iedereen weer succes toe.

!
Agendapunt 12 Seizoen 2015.
!

Edwin noemt weer even de tochten op die dit seizoen 2015 weer zal plaats vinden, we
beginnen met de acht van Burgum, welke vorig jaar goed is gestart, daarna de
heidehoftocht, de gemeententocht en als laatste de woudentocht.
En voor diegenen die dan nog de clubtocht gaan fietsen.
Ook noemt hij even nog de jubileum dag welke op zaterdag 25 april 2015 gehouden
zal worden.
Tijdens de vergadering komt naar voren dat de 50 en 30 km niet bepijld is en voor
sommige deelnemers lastig is, we hebben nu dit veranderd door middel van
knooppunten.
Maar ook dit blijkt voor sommige deelnemers nog lastig te zijn, ook is er bij deze
afstanden geen controle c.q. koffiestop.
Als bestuur zullen we kijken of hier nog een oplossing voor te vinden is.

!
Agendapunt 13 Rondvraag.
!

Tijdens de vergadering komt de vraag hoe het zit met het ledental, echter we verliezen
wat leden wat veroorzaakt word door vergrijzing.

De volgende vraag is dat er een groepje is die tijdens de bidontochten een gemiddelde
snelheid van 25 km kan aanhouden nu is het zo dat voor sommige fietsers de snelheid
boven de 25 km te snel gaat.
Van uit de zaal zijn er wel leden die dit goed vinden, zodat bij de volgende
bidontochten dit georganiseerd zal worden.

!
Agendapunt 14 Sluiting.
!

Edwin sluit de vergadering om kwart over drie bedankt iedereen en wenst iedereen
weer veel succes toe met het komende fietsseizoen.

