
Notulen Ledenvergadering TFK Burgum 23 Februari 2019. 

 

Agendapunt  1. De Opening. 

 

Onze nieuwe voorzitter Hylke Braaksma opent de vergadering omstreeks half 2 en 

heet iedereen namens het bestuur van harte welkom. 

De volgende leden hebben zich afgemeld Dhr. J. Delevacq, Dhr. B. Bijma, Dhr. S. De 

Vries, Mevr. G. Bruining, Dhr. F. Bekius, Dhr. P. Bouma, Dhr. C. Kwakernaak en 

Dhr. S. Van Vliet. 

Een mooie opkomst ongeveer 30 mensen waar we als bestuur trots op zijn.  

Dan heet hij de ereleden Dhr. H. Roest, Dhr. J van der Wal en Dhr. T van er wal ook 

van harte welkom ook mooi dat jullie er in goede gezondheid zijn. 

Tevens heet hij Piet Kapenga onze hoofdsponsor ook van harte welkom zonder zijn 

financiële bijdrage is het voor onze vereniging niet mogelijk om het draaiende te 

houden. 

Even terug komen op het afgelopen jaar , veel kunnen fietsen doordat we een 

bijzonder jaar hadden. Een goed voorjaar en pracht zomer en een lange nazomer . 

Dan is er de eerst fietstocht al weer geweest de Jistrumer Coulissen tocht waar Hylke 

zelf is geweest om Scan en Go uit te proberen wat zeer geslaagd is. 

Verder konden we ondanks dat de beheerder van Glinstra State ons vandaag hier niet 

verwacht had toch nog in de biljardzaal terecht. 

Ook alle sponsoren en vrijwilligers nog bedankt voor jullie inzet over het afgelopen 

jaar. 

 

Agendapunt  2. Notulen vorige vergadering d.d. 24 Februari 2018. 

 

Tijdens de vergadering worden de notulen van de vorige vergadering d.d. 24 Februari 

2018 even doorgelezen en van uit de zaal komen er geen op of aanmerkingen en 

worden bij deze goedgekeurd. 

 

Agendapunt  3. Ingekomen stukken. 

 

De voorzitter vraag de secretaris of er ook stukken zijn binnen gekomen voor de 

vereniging . 

De secretaris geeft aan dat er veel stukken via de mail binnen komen over 

fietsvakanties en fietsevenementen van andere verenigingen. Via de post komen er op 

dit moment geen stukken meer binnen. 

 

Agendapunt  4. Jaarverslag 2018. 

 

Hylke geeft de leden even gelegenheid om het jaarverslag welke gemaakt is door 

Geert even door te lezen. 

Nadat dit gebeurt is komt er naar voren dat de tocht rondje centrale as niet vermeld is 

in het jaarverslag en dat de clubtochten niet echt duidelijk vermeld is in het 

jaarverslag. 

Voor het volgende jaar zal Geert hier rekening mee houden, verder word het 

jaarverslag bij deze ook goedgekeurd. 

 

Agendapunt  5. Financieel Verslag. 

 



Onze penningmeester Arnold Ernst komt nu aan het woord en vermeld alle inkomsten 

die zijn binnen gekomen en vermeld de uitgaven die zijn gemaakt door de vereniging. 

Nadat dit allemaal uitgelegd is kunnen we zien dat er een positief saldo over 2018 

ontstaan is. 

Dan krijgen we nog even een toelichting over de balans van 2018 en kunnen 

constateren dat we een zeer gezonde fietsclub zijn die geen financieele problemen 

heeft. 

 

Agendapunt  6. Verslag Kascommissie. 

 

In de kascommissie zijn vertegenwoordigd Dhr. T. Nijdam als hoofd kascommissielid 

en Dhr. S. Van Vliet als kascommissielid. 

Dhr. T. Nijdam komt aan het woord en leest het verslag voor over de financieele 

zaken van onze fietsvereniging. 

Uit het verslag komt naar voren dat Dhr. T. Nijdam en S.Van Vliet  zeer tevreden 

waren over de financieele zaken en dat alles keurig in orde was en mede door 

ondersteuning van onze sponsors 2018 positief afgesloten kon worden. 

Dhr. T .Nijdam vraagt het bestuur om decharge te verlenen aan onze penningmeester 

Arnold Ernst. 

 

Agendapunt  7. Benoeming nieuwe kascommissieleden. 

 

Dhr. T. Nijdam is aftredend en namens het bestuur bedanken we hem voor zijn inzet. 

Dhr. S. Van Vliet is voor het komende jaar hoofd kascommissielid, ook hadden we 

een reserve kascommissielid dhr. F. Jansen echter deze meneer is ziek geworden en 

inmiddels niet lid meer van de vereniging ivm omstandigheden. 

We hebben dus nu twee nieuwe mensen nodig, van uit de zaal komt naar voren dat 

Dhr. M. Litjens nu kascommissielid is geworden en Dhr. M. Schippers reserve 

kascommissielid is geworden. 

 

Agendapunt  8.  Bestuursverkiezing. 

 

In het bestuur is er 1 persoon die aftredend is en tevens herkiesbaars is, dit is onze 

penningmeester en ledenadministratie Dhr. Arnold Ernst. 

Van uit de zaal komen er geen tegenkandidaten en bij deze is onze penningmeester en 

ledenadministrateur weer voor 3 jaar gekozen. 

 

Agendapunt  9.  Pauze. 

 

Voor de pauze komt ons bestuurslid Willem Poelstra nog even aan het woord hij gaat 

namelijk met nog 3 fietsmaten de Alpe d’Huzes fietsen waarbij hij dus sponsorgeld 

moet gaan halen.  

Hij vraagt de mensen om een financieele bedrage te geven en dit kan men dan 

doneren tijdens de pauze. 

Verder komt Geert nog even aan het woord met de mededeling over de clubtocht 

welke georganiseerd word op 6 Juli 2019 en hiervoor kan men zich nu opgeven. 

Dan is er de  mededeling over de nieuwe fietskleding het ontwerp is er en kan men dit 

even zien hoe dit er uit komt te zien. 

 

Agendapunt  10.  Sterrittennieuws. 



 

Geert komt met de mededeling dat er weer gefietst kan worden voor de sterritten. 

Maximaal kunnen er 30 sterritten in een seizoen gefietst worden en de eerste 

afstempeldatum is op donderdagavond 4 April 2019 tussen 19.00 uur en 20.00 uur. 

Diegene die gefietst hebben voor een trofee krijgen deze uitgereikt tijdens de 

vergadering en verder wenst hij iedereen weer veel succes. 

Hylke komt nog met de mededeling dat het nog bijzonder is dat onze vereniging dit 

nog doet , omdat in de rest van het land dit eigenlijk niet meer voorkomt. 

 

Agendapunt  11.  Competitienieuws. 

 

Teade Nijdam komt met de mededeling dat er eigenlijk steeds minder deelnemers zijn 

die nog deelnemen aan de competitie voor 2018 zijn er  15 deelnemers geweest 

waarvan er uit eindelijk 14 deelnemers van zijn overgebleven. 

Diegene die hebben meegedaan hebben we een brevet gekregen welke gemaakt is 

door Jacqueline Schippers echtgenote van ons bestuurslid Jan Schippers. Mede 

namens het bestuur hartelijk dank voor de opmaak van het mooie brevet. 

Verder deel Teade mee dat hij nu stopt als competitieleider en namens het gehele 

bestuur bedanken wij Teade voor zijn geweldig inzet de afgelopen jaren. Hoe lang 

Teade dit gedaan heeft weten wij niet maar hij heeft dit altijd zeer correct gedaan. 

Namens het bestuur krijgt Teade een boeket bloemen overhandigt. 

Verder deel Hylke mee dat hij deze werkzaamheden voorlopig op zich gaan nemen en 

dat we voor de toekomst hiervoor een ander persoon zullen gaan zoeken. 

 

Agendapunt  12.  Fietsprogramma 2019. 

 

Ons fietsprogramma over 2019 is inmiddels al begonnen met de Jistrumer Coulissen 

tocht welke gehouden is op  zaterdag 9 Februari 2019. 

Op zaterdag 30 Maart 2019 is onze eerste toertocht de Acht van Burgum gevolg door 

Ronde Culturele Hoofdstad op zaterdag 4 Mei 2019. 

Dan op zaterdag 22 Juni 2019 de Heidehoftocht en als laatste tocht de Woudentocht 

welke gehouden zal worden op zaterdag 24 Augustus 2019. 

Verder zijn er nog een Clubtocht die genoteerd staat voor zaterdag 6 Juli 2019 en 

andere clubtochten welke vermeld worden in de nieuwsbrieven. 

 

Agendapunt 13. Rondvraag. 

 

Voordat we met de rondvraag beginnen  komt Geert met de mededeling dat we bezig 

zijn met nieuwe fietskleding waarvoor een commissie gevormd is uit de volgende 

bestuursleden. Dit zijn Willem Poelstra, Sytze Kootstra en Geert Dijkstra, deze drie 

mensen zijn dus bezig met de nieuwe kleding en tijdens de vergadering is hierover 

gesproken. Nu hebben we inmiddels al een voorzet hoe de kleding er uit komt te zien 

en er moeten nog een paar aanpassingen plaatsvinden. Als dit allemaal klaar is 

worden de leden uitgenodigd voor een avond om de kleding te passen. De kleding 

bestaat uit Fietsbroek, Shirt en Fietsjack en hiervoor krijgen jullie binnen kort een 

uitnodiging om de kleding te passen. 

Dan vragen we de leden vanuit de zaal of er nog iets is voor de rondvraag en niemand 

heeft iets voor de rondvraag. 

 



Agendapunt  14. Sluiting. 

 

Hylke sluit de vergadering omstreeks 3 uur af bedankt iedereen voor zijn of haar 

aanwezigheid,  wenst iedereen wel thuis en graag zien we elkaar op de eerstvolgende 

fietstocht de Acht van Burgum op zaterdag 30 Maart 2019. 

 

 
Opgemaakt door de secretaris Geert Dijkstra Februari 2019. 


