
Notulen Ledenvergadering TFK Bergum d.d. 22 Februari 2014.

Agendapunt 1 De opening.

Edwin opent de vergadering omstreeks half twee, heet alle leden en ereleden namens 
het bestuur  van harte welkom en hoopt op een gezellige middag.
Twee bestuursleden hebben afgemeld dit zijn Dhr. W. Poelstra, en Mevr. T. van der 
Veen-Ytsma, verder heeft Dhr. F. Bosgraaf zich als lid afgemeld voor de vergadering.
 Even terug kijken op het jaar 2013 waarbij er een aantal zaken verandert zijn zoals de 
route bepijling van de tochten, een nieuwe tocht de Heidehoftocht die helaas in het 
water viel. 
Ook de samenwerking met Atb Wielervereniging Jistrum over de Coulissen tocht 
waarvan de 2e tocht al heeft plaats gevonden zijn we als vereniging zeer mee 
ingenomen.
Verder zijn er een paar nieuwe leden bijgekomen waar we als vereniging erg blij mee 
zijn. 
Nieuwe informatie die verstrekt wordt via de nieuwsbrieven uit de bestuurskamer, 
meer betrokkenheid onderling van de leden.
Dan zijn er ook een aantal zaken verandert zoals de districtsvergadering die nu als 
regiovergaderingen verder zullen gaan. De provincie Friesland is nu 1 regio geworden 
en voorheen was er een districts vergadering afdeling Noord, we staan nu wat directer 
in contact met onze fietsverenigingen in onze eigen regio.
Over 2013 willen we natuurlijk alle sponsoren hartelijk bedanken voor bijdrage.

Agendapunt 2 Notulen vorige vergadering d.d. 23 Februari 2013.

De leden krijgen tijdens de vergadering even tijd om de notulen van de vorige 
vergadering even door te lezen en nadat dit gebeurd is zijn er geen op of 
aanmerkingen zodat deze goedgekeurd worden.

Agendapunt 3 Ingekomen stukken.

Er is een Flyer binnen gekomen van Cycle for Hope, een fietstoertocht waarbij een 
team van fietsers en begeleiders binnen 48 uur een toertocht moeten afleggen van 
1200 km.
Diegenen die er belangstelling voor hebben de flyer ligt op de bestuurstafel die men 
kan meenemen.

Agendapunt 4 Jaarverslag 2013.

De leden krijgen weer even de tijd om het jaar verslag door te lezen, en nadat dit 
gebeurd is komt er een vraag naar voren over het uitzetten van de routepijlen. In het 
verleden was er altijd een auto beschikbaar om de routepijlen uit te zetten, maar 
helaas heeft het bestuur gevraagd om een kleinere auto maar dat was niet mogelijk.
We zullen het nu met eigen auto’s moeten gaan regelen, maar de nieuwe routepijlen 
kunnen we makkelijk meenemen.



Nadat dit besproken is en er verder geen vragen of aanmerkingen zijn word het 
jaarverslag over 2013 ook goedgekeurd.

Agendapunt 5 Financieel verslag.

Nu komt onze penningmeester Herman Roest aan het woord, en legt ons uit dat we 
een goed fietsjaar hebben gehad en dat de inkomsten van de fietsevenementen flink 
hoger zijn dan het voorgaande jaar. Mede ook doordat er weer meer deelnemers zijn 
die een medaille willen ontvangen.
Verder zijn er ook wat extra kosten geweest, de routepijlen zijn aangeschaft en we 
hebben meer klubkosten doordat er meer km gedeclareerd worden voor het uitzetten 
van de routepijlen.
Maar over 2013 is de Penningmeester tevreden en dan zullen jullie dat ook zijn is zijn 
mededeling.

Agendapunt 6 Verslag kascommissie.

Zoals ieder jaar is er ook weer een kascontrole geweest, die dit jaar uitgevoerd zijn 
door Dhr. Th. Ernst als hoofdkascommissielid en Dhr. S. Monsma als 
kascommissielid.
Namens de heren heeft Th. Ernst het woord gevoerd en constateerde dat het er weer 
prima uitzag dat Herman alles correct heeft gedaan en stelde voor om hem decharge te 
verlenen.
De voorzitter bedankt beide heren voor de kascontrole.

Agendapunt 7 Benoeming nieuwe Kascommissie.

Voor het komende jaar is Dhr. .Th. Ernst aftredend en Dhr. S. Monsma word nu 
hoofkascommissielid en Dhr. S. Kootstra is nu als kascommissielid.
Dan moeten we nog een reserve kascommissielid hebben, het bestuur vraag wie zich 
beschikbaar stelt en Dhr. S. Van Vliet stelt zich beschikbaar.

Agendapunt 8 Bestuursverkiezingen.

Altijd weer een moeilijk zaak om nieuwe mensen in het bestuur te krijgen, voor dit 
jaar zijn er aftredend 4 bestuursleden waarvan er 2 zijn die zich weer voor 3 jaar 
beschikbaar hebben gesteld en 2 voor 1 jaar. 
Geert en Willem hebben zich beschikbaar gesteld voor 3 jaren en vanuit de zaal word 
dit weer aangenomen, dan hebben Vrouwke en Trienke te kennen gegeven dat zei nog 
1 jaar willen mee draaien en dan stoppen zei definitief.
Vanuit het bestuur komt een dringende vraag wie zich beschikbaar stelt om in het 
bestuur te treden, en als dit niet zal gebeuren dat zullen er eventueel activiteiten 
verdwijnen.
Dus zijn er mensen die bereid zijn om in het bestuur te treden wij horen het graag van 
jullie.



Agendapunt 9 Pauze.

Tijdens de pauze is er gelegenheid om de boeken, pasjes en toerboekjes af te halen.
Verder kan men zich inschrijven voor de competitie, sterritten en de clubtocht van 23 
Augustus 2014 waarbij er 150 km gefietst zal worden.
Tevens is er de mogelijkheid om op de foto te komen in clubkleding, deze foto zal dan 
voor het brevet gebruik worden.
Agendapunt 10 Sterritten nieuws.

Over de sterritten kunnen we mee delen dat we graag wat meer deelnemers 
verwachten , zodat we daar niet voor 2 of 3 deelnemers naar de sporthal te hoeven 
komen voor het afstempelen.
Over het afgelopen seizoen kunnen we meedelen dat in het begin van het seizoen het 
weer niet meewerkte wat we ook konden merken, maar vanaf half juni werd het goed 
fietsweer zodat er nog volop gefietst kon worden.
Voor het komende seizoen word er mede gedeeld dat de sterrit van 7 Augustus 2014 
komt te vervallen, de sporthal is dan gesloten.
Verder wensen we de deelnemers voor de sterritten 2014 weer veel succes en graag 
zien we jullie bij alle data ‘s voor het afstempelen.

Agendapunt 11 Competitie.

Teade verzorgt al jaren de competitie van de vereniging, tijdens de vergadering deelt 
hij mee dat er 3 dames en 31 heren zich hebben aangemeld, en dat er 3 heren zijn 
afgevallen voor de competitie.
Voor de competitie is er een onderscheid in 23 jaar fietsers en 11 seizoenfietsers.
Het aantal km door de deelnemers kwam afgelopen jaar op 183951 km een stuk lager 
dan 2012 mede veroorzaakt door een slecht voorseizoen.
Verder zijn de toerboekjes door 20 personen ingeleverd ook minder dan voorgaande 
jaren, en van de km standen is er weer een brevet gemaakt door Jacqueline Schippers.
Dan wenst Teade iedereen weer vele km voor het komende seizoen.

Agendapunt 12 Seizoen 2014.

Voor het komende seizoen hebben we weer 4 tochten op het programma staan, we 
beginnen met de Acht van Bergum vroeg in het voorjaar omdat er dan twee rondjes 
van 50 km zijn zodat men de keuze kan maken van of 1 rondje of 2 ronden van 50 
km.
De andere tochten zijn de Heidehoftocht, Gemeententocht en de Woudentocht.
Dan staat er voor 23 Augustus 2014 een Clubtocht op het programma waarbij er 150 
km gefietst zal worden hiervoor kan men zich opgeven bij het bestuur.
Verder wensen we iedereen veel succes toe met het fietsen van de tochten.

Agendapunt 13 Rondvraag.



Van uit het bestuur komen de volgende zaken aan de orde nogmaals het toetreden van 
nieuwe bestuursleden, vrijwilligers voor het uitzetten van de tochten.
Ook kijken we alvast naar het jubileum jaar 2015 dan bestaat de vereniging 40 jaar en 
dit kunnen we niet ongemerkt voorbij laten gaan.
Tijdens de vergadering komt naar voren om gezamenlijk een tocht te gaan fietsen op 
de gewone fiets zodat iedereen mee kan doen, en er komen meer ideen naar voren.
Als bestuur zullen we dit gaan mee nemen en gaan we hiermee wat organiseren.
Ook noemen we de helm tijdens het fietsen bij een TFK evenement even bij de 
rondvraag, tijdens de vergadering word even getoond hoe de helm goed moet zitten.
Graag willen we iedereen dringend verzoeken om een helm te gaan dragen tijdens een 
van onze evenementen, zonder helm geen fietstocht.
Ook komt tijdens de rondvraag naar voren over de NTFU over individuele 
lidmaatschap dat dit eigenlijk helemaal niet kan.
Als bestuur zullen we dit meenemen naar de eerst volgende rayon vergadering.

Agendapunt 14 Sluiting.

Edwin Sluit de vergadering om half 4 bedankt het bestuur en alle vrijwilligers voor de 
werkzaamheden van het afgelopen jaar, verder  bedankt hij alle leden en ereleden 
voor hun komst op deze vergadering.
Dan als laatste wenst hij iedereen een goed en mooi fietsjaar toe.

Opgemaakt door de Secretaris Geert Dijkstra
Februari 2014


