Notulen Ledenvergadering TFK Bergum zaterdag 27 Februari 2016.
Agendapunt 1. De Opening.

!

!

De voorzitter opent de vergadering om iets over half 2 en namens het gehele bestuur
welkom op de ledenvergadering en in het bijzonder welkom de ereleden.
Ook de nieuwe leden van harte welkom op onze ledenvergadering. De opkomst
minder dan vorige jaren mede veroorzaakt door diverse afmeldingen van leden.
Voor deze vergadering hebben zich afgemeld Dhr. M. Hollander, Dhr. G. Poelstra,
Dhr. S. de Vries en de ereleden Dhr. T. van der Wal , Dhr. J. van Pel, Mevr. V. van Pel
en Mevr. T. van der Veen.
Het afgelopen jaar een bijzonder jaar, ten eerste het 40 jarige jubileum wat we gevierd
hebben met een fietstocht naar onze hoofdsponsor Kapenga , daarna een feestelijke
middag in de Sporthal met als afsluiting een geweldig verzorgd buffet.
Ten tweede hebben we sportief gezien ondanks 1 slechte fietstocht toch nog veel
deelnemers mogen ontvangen op onze toertochten.
Dan hebben we als bestuur een cursus gevolg, besturen met visie we willen graag
meer leden gaan werven en door deze cursus gaan we bepaalde zaken goed
aanpakken.
Verder willen we alle sponsoren en vrijwilligers weer hartelijk bedanken voor hun
zowel financieele als behulpzame diensten voor de vereniging. Zonder hun steun
kunnen wij als vereniging het niet draaiende houden.

!
Agendapunt 2. Notulen van de vorige vergadering d.d. 28 Februari 2015.
!

De voorzitter vraagt iedereen even om de notulen door te lezen die ter inzage liggen,
en nadat deze gelezen zijn door de leden zijn er geen vragen of opmerkingen en
worden bij deze goedgekeurd.
De voorzitter bedankt de secretaris voor het opmaken van de notulen van de vorige
vergadering.

!
Agendapunt 3. Ingekomen stukken.
!

De voorzitter vraagt de secretaris of er ook ingekomen stukken zijn binnen gekomen,
waarop hij antwoord dat er alleen maar aanbiedingen binnen komen over de mail van
fietsvakanties en toertochten. Belangrijke stukken zijn er niet binnen gekomen.

!
Agendapunt 4. Jaarverslag 2015.
!

De secretaris komt weer aan het woord neemt het verslag door tijdens de
ledenvergadering , dan komt er een opmerking dat in het verslag de woudentocht
verwisseld is met de gemeententocht. Verder wordt het verslag goedgekeurd en
bedankt de voorzitter de secretaris voor zijn toelichting.

!
Agendapunt 5. Financieel verslag 2015.
!

De voorzitter vraagt de Penningmeester om even toelichting te geven over de cijfers
van het afgelopen jaar.
De penningmeester vermeld dat we dus een jubileumjaar gehad hebben waarbij er dus
kosten gemaakt voor het 40 jarige jubileum en waardoor we een negatief clubsaldo
ontstaan is.
Ook vertelde de penningmeester dat we dus een bedrag van € 850,00 ontvangen als
sponsoring waar we erg mee ingenomen zijn, en dat er meer contributie binnen in
gekomen doordat we iets meer leden bij zijn gekomen.
Ondanks dat we een negatief clubsaldo hebben , hebben we als verenging toch nog
wel goed gedraaid mede doordat er toch nog veel deelnemers op onze tochten zijn
afgekomen.
Na de toelichting van de penningmeester vraagt hij of hierover nog vragen zijn vanuit
de leden.
Dan bedankt de voorzitter de penningmeester voor zijn toelichting over de cijfers van
het afgelopen jaar.

!
Agendapunt 6. Verslag kascommissie dhr. S van Vliet en dhr. M. Schippers.
!

Dhr. S. van Vliet heeft even een toelichting gehouden , vertelde dat ze alles goed
gecontroleerd hadden en dat alles weer dik in orde was en stelde voor om decharge te
verlenen aan de penningmeester.
De voorzitter bedankte Dhr. S. van Vliet voor zijn toelichting.

!
Agendapunt 7. Benoeming kascommissie.
!

Marvin Schippers zal nu hoofdkascommissielid worden en T. Ernst zal
kascommissielid gaan worden.
Nu nog een reserve kascommissielid moet benoemd worden, en dit zal Dhr. C.
Kwakernaak gaan worden.

!
Agendapunt 8. Bestuursverkiezing.
!

Twee bestuursleden zijn aftredend, Dhr. A. Ernst, ledenadministrateur en die geeft aan
dat hij herkiesbaar is. Dhr. H. Roest als Penningmeester en geeft aan dat hij niet
herkiesbaar is.
We hebben vanuit de leden geen nieuwe penningmeester kunnen vinden en nu is Dhr.
A. Ernst bereid om de taken van de penningmeester op zich te nemen, en vanuit de
zaal gaat men hier akkoord mee.
De voorzitter leest dan even de notulen voor van 27 November 1999 dat Herman
Roest is aangetreden als bestuurslid als penningmeester, en Arnold als
Ledenadministrateur.
Nadat de voorzitter zijn toespraak heeft gehouden voor Herman Roest benoemd hij
hem als erelid van de vereniging en bedankt hij hem voor al die jaren dat hij aanwezig
was in het bestuur als penningmeester.

Nu Dhr. A. Ernst penningmeester gaat worden is het niet meer mogelijk dat Dhr. T.
Ernst kascommissielid wordt, nu word C. Kwakernaak kascommissielid en stelt Dhr.
T. Nijdam zich beschikbaar als reserve kascommissielid.

!
Agendapunt 9. Pauze
!

Tijdens de pauze kunnen de leden zich weer aanmelden voor de sterritten de
competitie en zich opgeven voor de clubtocht.
Agendapunt 10. Sterritten nieuws.

!

De secretaris welke de sterritten ook verzorgt geeft aan dat er zich in de pauze nu 21
deelnemers hebben aangemeld en dat er wel wat meer deelnemers bij mogen komen.
Verder kunnen de deelnemers nu de sterritten gaan fietsen, in totaal hebben we 30
sterritten en er zijn 5 avonden en 1 ochtend waarbij de deelnemers de sterritten
kunnen afstempelen in de Sporthal .
Iedereen die mee doet kom zoveel mogelijk langs om af te stempelen en veel succes
met het fietsen van de sterritten.

!
Agendapunt 11 Competitienieuws.
!

Het competitienieuws word weer door Dhr. T. Nijdam toegelicht, en hij deelde mee
dat er aan het begin van de competitie 1 dame en 22 heren zich hadden aangemeld
waarvan 19 jaarfietsers en 4 seizoenfietsers.
Aan het einde van de competitie zijn er over gebleven 1 dame en 20 heren.
Het totaal aantal gefietste km door alle leden is in 2015 fors minder dan in 2014 mede
veroorzaakt door minder deelname van de leden.
Het brevet is weer gemaakt door Jacqueline Schippers en bij deze weer hartelijk dank
voor de opmaak van het brevet.
Dan de boekjes en toerevenementen ook weer bijgehouden door Dhr. T. Nijdam in
totaal hebben 20 deelnemers dit ingeleverd, en ook hiervan heeft hij een toelichting
gegeven.
Dan wenst hij iedereen weer veel succes met de competitie en een gezond en vele
veilige km toegewenst.

!
Agendapunt 12. Programma 2016.
!

De voorzitter noemt de 4 tochten weer op die georganiseerd gaan worden voor het
komende seizoen , tevens is er weer een clubtocht welke gehouden gaat worden op
zaterdag 27 Augustus 2016.
Verder deel de secretaris nog mee dat er bij de opening van de Centrale As grote
evenementen zullen plaatsvinden waaronder fietsen.
Als vereniging zouden we het leuk vinden dat we hieraan konden deelnemen, we
houden jullie op de hoogte.

!
Agendapunt 13. Rondvraag.
!

Van uit de zaal komt de vraag of het mogelijk is om een tocht te gaan noemen naar
onze hoofdsponsor en bij zijn bedrijf langs te gaan of langs fietsen. Als bestuur zullen
we hierover beraden.
Dan vragen over de nieuwsbrief, de meesten krijgen deze via de mail en anderen niet,
als bestuur zullen we dit gaan oplossen dat iedereen weer een nieuwsbrief krijgt.
De komt er van uit het bestuur even een mededeling over het uitzetten en ophalen van
de routepijlen als er mensen zijn die mee kunnen helpen heel graag.
Verder van uit het bestuur nog een tweetal mededelingen.
Ten eerste het afstempelen in Norg bij cafe zwaneveld werd voorheen verzorgt door
fietsvereniging het Kamrad uit Assen, dit word nu verzorgd door RTC Rally uit
Sneek.
Dan nog even een mededeling van het fietsen op zondagmorgen, elke zondagmorgen
vanaf half maart zullen we weer trainingsrondjes gaan fietsen. Als je mee wilt dan om
half 10 aanwezig zijn bij ’t Roodhert in Bergum en zullen dan tot ongeveer 12 uur
weer terug zijn in Bergum, en bij goedfietsweer.

!
Agendapunt 14. Sluiting
!

De voorzitter sluit de vergadering omstreeks 3 uur bedankt iedereen voor zijn of haar
aanwezigheid en wenst iedereen veel succes met het fietsen en tot ziens.
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