Notulen Ledenvergadering TFK Bergum zaterdag 24 februari 2018.
Agendapunt 1. De Opening.
Onze voorzitter Edwin Schaafsma opent om half twee de vergadering en heet iedereen
namens het bestuur van harte welkom.
De volgende mensen hebben zich afgemeld ten eerste onze ereleden Dhr. T. van der
Wal en Dhr. en Mevr. Van Pel., en verder heeft zich afgemeld Dhr. J. Delevaque.
Een andere locatie dan we gewend zijn , onze sporthal de westermar is helaas
afgebrand en gelukkig hebben we een nieuw onderkomen kunnen regelen.
Vanaf heden zullen we van deze locatie voorlopig gebruik maken en als er weer een
nieuwe sporthal zal komen met een horeca voorziening zullen we daar weer gaan
plaats nemen.
Het afgelopen jaar kunnen we met tevredenheid terug zien op onze fietstochten,
echter de gemeententocht viel de deelname erg tegen vanwege het slechte weer.
De Jistrumer Coulissen tocht is dit jaar afgelast in verband met het overlijden van de
voorzitter van Wieler comité Jistrum, hoe het voor het volgend jaar er uit komt te zien
dat moeten we nog even afwachten.
Verder bedankt de voorzitter alle sponsoren en vrijwilligers die het afgelopen jaar
hebben bijgedragen voor het organiseren van onze fietstochten.
Agendapunt 2. Notulen vorige vergadering d.d. 25 Februari 2017.
Edwin geeft de leden even de gelegenheid om de notulen door te lezen en vraagt
daarna of er ook op of aanmerkingen zijn.
Vanuit de zaal komen er geen op of aanmerkingen en bij deze worden de notulen
goedgekeurd.
Agendapunt 3. Ingekomen stukken.
Geert geeft aan dat er veel ingekomen stukken via de mail binnen komen vooral
fietsreizen en fietsevenementen.
Via de post komt er eigenlijk helemaal niets meer binnen.
Verder deelt Geert mee dat er geen belangrijke stukken zijn binnen gekomen voor de
vereniging.
Agendapunt 4. Jaarverslag 2017.
Geert heeft weer een jaarverslag over 2017 gemaakt en Edwin vraag de leden of hier
ook op of aanmerkingen zijn.
Vanuit het bestuur komt naar voren dat Geert geen mededeling heeft gemaakt van de
fietstocht Rondom de Centrale As. Hylke deelde mee dat er echter maar 8 deelnemers
op zijn afgekomen mede veroorzaakt door het slechte weer.
Voor het komende jaar zal Geert hierover ook een mededeling maken in het
jaarverslag.

Agendapunt 5. Financieel verslag 2017.
Arnold onze penningmeester geeft voor elke post die vermeld staat op het financieel
verslag een duidelijke toelichting en vanuit de zaal komen ook verder geen vragen.
Edwin bedankt Arnold voor zijn toelichting over het financieel verslag.
Agendapunt 6. Verslag Kascommissie.
De heren C. Kwakernaak en T. Nijdam zijn bij Arnold langs geweest om de boeken te
controleren , de heer C. Kwakernaak deelde mee dat alles grondig gecontroleerd is
zelfs tot het na tellen van de kasgelden en constateerde dat alles perfect in orde was.
Hij verleende hierbij decharge aan onze penningmeester Arnold.
Agendapunt 7. Benoeming nieuwe kascommissie.
De heer C. Kwakernaak is nu aftredend , de heer T. Nijdam is nu hoofd
kascommissielid en de heer F. Jansen is kascommissielid.
Edwin vraag wie nu bereid is om reserve kascommissielid te worden, en dit zal de
heer S. Van Vliet worden.
Verder bedankt Edwin de heer C. Kwakernaak voor zijn toelichting over de
financieele controle.
Agendapunt 8. Bestuursverkiezing.
In het bestuur zijn er 5 personen die aftredend zijn waarvan 1 persoon niet herkiesbaar
zal zijn.
De heren die herkiesbaar zijn , zijn de volgende personen Dhr. H. Braaksma als
toercommissaris; Dhr. S. Kootstra als algemeen bestuurslid/Technische zaken;
Dhr. J. Schippers als Algemeen bestuurslid en Dhr. W. van der Veen als algemeen
bestuurslid/Technische zaken.
Tijdens de vergadering is besloten om deze personen weer voor 3 jaar aan te stellen in
het bestuur.
Verder heeft onze voorzitter aangegeven niet langer als voorzitter aan te blijven in het
bestuur omdat hij hiervoor niet voldoende tijd meer heeft.
Er ontstaat nu dus een vacature binnen de vereniging als voorzitter en tijdens de
vergadering is besloten om dit intern als bestuur voorlopig op te lossen.
Het bestuur zal op zoek moeten naar een nieuwe bestuurder en bij de eerst volgende
bestuursvergadering zullen we dit gaan bespreken.
Agendapunt 9. Pauze.
Tijdens de pauze kan er weer ingeschreven worden voor de sterritten en opgave voor
de clubtocht en tevens inschrijven voor de competitie.
Nadat dit ongeveer een kwartiertje heeft geduurd gaan we weer verder met de
vergadering.

Agendapunt 10. Sterrittennieuws.
Geert deelt mee dat er weer deelgenomen kan worden aan onze sterritten en dat we
vanaf April weer afgestempeld kan worden.
Ook deelde hij mee dat er steeds minder deelnemers op afkomen wat wel erg jammer
is.
Tijdens de vergadering heeft hij de prijzen uitgedeeld aan de deelnemer die hiervoor
fietsen, een mooie herinnering.
Vanuit de zaal komt naar voren dat het steeds moeilijker word om aan een stempel te
komen en dat er dan via een ander manier dit opgenomen moet gaan worden.
Misschien via Garmin registratie of Strava registratie.
Agendapunt 11. Competitienieuws.
Teade onze competitieleider komt aan het woord en hij deelde mee dat het aantal
gefietste km lager is dan het voorgaande jaren mede veroorzaakt doordat het aantal
deelnemers afneemt en dat er minder gefietst word.
Het aantal deelnemer die hebben deelgenomen aan de competitie waren 17 heren en 1
dame.
Van de uitgereikte brevetten zijn er 3 deelnemers van Diamant boven de 10000 km, 5
deelnemers van Goud tot 7500 km, 2 deelnemers van Zilver tot 5000 km , 4
deelnemers van Brons tot 2500 km en 4 aanmoedigingsprijzen tot 1000 km.
Verder bedankte hij Jan Schippers zijn vrouw Jacqueline weer voor het maken van het
brevet, en tevens melde Teade dat dit brevet nog een historische foto op staat vermeld
van de sporthal de westermar.
Nadat Teade deze toelichting heeft gegeven bedankt Edwin hem voor zijn uitleg en
inzet voor de vereniging.
Agendapunt 12. Fietsprogramma 2018.
Voor 2018 staan de volgende fietstoertochten op het programma, we beginnen met de
Acht van Burgum op zaterdag 7 April waarbij een keuze gemaakt kan worden uit
Route A of Route B van elk 50 km.
Dan op zaterdag 28 April de Heidehoftocht waarbij er gestart kan worden in Bergum
of Heerenveen.
Dan onze gezamenlijke fietstocht Ronde Culturele Hoofdstad op zaterdag 23 Juni met
de Fietsclub Frisia en Stiens.
Onze laatste fietstocht op zaterdag 25 Augustus de Woudentocht waarbij er in Bergum
en in Norg gestart kan worden.
Verder hebben we op het programma staan onze clubtocht welke gehouden zal gaan
worden op zaterdag 14 Juli een tocht van 150 km en de route gaat richting Appelscha.
Dan meld Geert nog dat we de zaterdag voor Pinksteren een fietstocht in clubverband
willen gaan houden en we pauze gaan hebben in Wijnjewoude en deze tocht zal
ongeveer 100 km zijn.
Agendapunt 13. Rondvraag.

Edwin vraagt of er vanuit de zaal nog vragen voor de Rondvraag , de leden hebben
geen vragen of opmerking. Vanuit het bestuur komt er een vraag of het ook handig is
om de vergadering ’s-Avonds te organiseren of gewoon op zaterdagmiddag.
Een aantal leden hebben hier problemen mee en als bestuur hebben we besloten om
het gewoon op zaterdag middag te houden.
Agendapunt 14. Sluiting.
Edwin sluit af bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid , dan komt Geert nog met
een presentje voor Edwin en een bos bloemen voor zijn inzet voor de afgelopen 6
jaren.
Geert bedankt Edwin namens het bestuur en alle leden dat hij de afgelopen 6 jaar als
voorzitter heeft gefunctioneerd.

Opgemaakt door de Secretaris Geert Dijkstra Februari 2018.

