
Notulen Ledenvergadering zaterdag 25 Februari 2012. 

 

Agendapunt1. De opening. 

 

De ledenvergadering word om half twee geopend door de voorzitter en namens het 

gehele bestuur heet hij iedereen van harte welkom. 

Een mooie opkomst op deze vergadering daar zijn we als bestuur zeer mee 

ingenomen, de locatie waar we nu zitten is voor ons uitstekend. 

Dan willen we alle vrijwilligers die het afgelopen jaar hebben meegewerkt heel erg 

bedanken voor hun inzet , de sponsor Kapenga voor de financiële bijdrage, De Boer 

tweewielers voor het gebruik maken van hun bedrijfsauto en Tjalma auto’s ook voor 

het gebruik van hun bedrijfsauto. 

Verder de beheerster Baukje en haar medewerkers van Sporthal de Westermar voor 

het verzorgen van de consumpties. 

Het afgelopen jaar had voor onze fietsclub mooie en minder mooie momenten, de 

minder mooie momenten waren het verlies van ons oud bestuurslid Albert Hiemstra 

die 15 jaar lang in het bestuur heeft gezeten , en ons trouw lid Reny Zijlstra die vanaf 

het begin van de oprichting van de fietsclub aanwezig was. 

De mooie dingen die we het afgelopen jaar hadden was de nieuwe locatie de sporthal 

waar we nu gevestigd zitten en de nieuwe clubkleding met de sponsor erop. 

Verder wil ik jullie allemaal een goede vergadering toewensen. 

 

Agendapunt 2. Notulen vorige vergadering d.d. 26 Februari 2011. 

 

Van de notulen van de vorige vergadering d.d. 26 Februari 2011 zijn van uit de zaal 

geen op of aanmerking zodat bij deze goedgekeurd worden en in het archief kunnen. 

 

Agendapunt 3. Ingekomen stukken. 

 

Er ligt op de tafel een flyer van Homeride een fietstocht waarbij binnen een dag en 

nacht de afstand van Groningen naar Maastricht afgelegd zal worden 500 km binnen 

24 uur. 

Dan hebben we nog een flyer binnen gekregen van TC De Volharding die op 25 

Augustus 2012 het NK Toerfietsen 2012 organiseert. 

Diegene die er belang bij hebben kunnen het afhalen bij de bestuurstafel. 

 

Agendapunt 4. Jaarverslag. 

 

Het jaarverslag welke samen met de notulen en het financieel verslag van de fietsclub 

op tafel ligt komen er eerst geen vragen, later word er vanuit de zaal opgemerkt dat bij 

het jaarverslag over 2011 Dhr. W. Poelstra niet als bestuurslid staat vermeld terwijl 

hij wel in het bestuur zit. 

Dit is het enige punt wat verbeterd moet worden en verder is alles akkoord. 

 

Agendapunt 5. Financieel verslag. 

 

Onze penningmeester legt tijdens de vergadering even uit hoe het zit met onze 

financiën van onze fietsclub. 



Op het financieel overzicht klubkosten staat vermeld dat we over 2011 een nadelig 

saldo hebben , dit geeft even een vertekend beeld omdat we een stelpost hebben 

gemaakt voor de inkoop kleding. 

In 2011 hebben we nieuwe kleding gekocht en hiervoor is nog steeds geen factuur 

ontvangen, inmiddels hebben we gevraagd waar de factuur blijft maar nog steeds niets 

ontvangen. 

Over zijn geheel genomen hebben we een goed financieel jaar gehad. 

 

Agendapunt 6. Verslag kascommissie. 

 

Dhr. M. Schippers als hoofdkascommissielid en Dhr. S. Kootstra als kascommissielid 

hebben de boeken gecontroleerd.  

Tijdens de vergadering heeft Dhr. M. Schippers het woord gevoerd en vertelde dat 

alles is orde was en verleende de penningmeester decharge.  

De voorzitter bedankt beide heren voor de controle van de boeken. 

 

Agendapunt 7. Benoeming nieuw kascommissie. 

 

Dhr. S. Kootstra is voor het komende jaar hoofdkascommissielid en Dhr. Th. Ernst is 

kascommissielid, nu moeten we nog een reserve kascommissielid hebben. 

Dhr. S. Monsma geeft zich op als reserve kascommissielid, en namens het bestuur 

bedankt door voor. 

 

Agendapunt 8. Bestuursverkiezing. 

 

Twee bestuursleden hebben zich te kennen gegeven om er mee te stoppen, dit zijn 

Dhr. J. van der Wal en Dhr. T. van der Wal. 

Dhr. J. van der Wal heeft 30 jaar lang in het bestuur gezeten en niet te vergeten samen 

met zijn vrouw Aaltje.  

Met hart en ziel waren kobus en aaltje de motor van de fietsclub en hebben veel 

mooie dingen georganiseerd waaronder rondje IJsselmeer, avondvierdaagse en het 

verzorgen van de innerlijke mens. 

Dhr. T van der Wal heeft inmiddels ook al weer 9 jaar in het bestuur gezeten en 

daarvoor ongeveer ook al enige tijd hoe lang weet hijzelf niet meer, maar dat zal alles 

met elkaar wel bijna 20 jaar zijn. 

Al met al beide heren hebben er een mooie en fantastische tijd mee beleefd. 

En als er bestuursleden verdwijnen moeten er natuurlijk ook nieuwe in het bestuur 

komen, en die zijn er dan ook gevonden. 

Dhr. E. Schaafsma en Dhr. J. Schippers hebben zich bereid gevonden om in het 

bestuur te treden en vanuit de zaal vinden ze dit een heel goed idee. 

Dhr. E. Schaafsma zal de nieuwe voorzitter worden en Dhr. J. Schippers zal algemeen 

bestuurslid worden. 

Na de woorden van onze voorzitter, verzoekt de nieuwe voorzitter dat beide heren de 

zaal even moeten verlaten. 

De nieuwe voorzitter komt nu aan het woord en stelt namens het bestuur voor om 

beide heren te benoemen tot erelid wat statutair vastgelegd staat in de statuten. 

Alle leden die tijdens de vergadering aanwezig zijn stemmen hierin mee en vinden dat 

beide heren dit verdient hebben. 



Als beide heren dat weer terug geroepen worden krijgen ze nog even een toespraak 

van de nieuwe voorzitter en worden ze benoemd tot erelid, krijgen een oorkonde en 

een geschenken bon uitgereikt. 

Dan krijgen beide vrouwen een bos uitgereikt uit handen van de nieuwe voorzitter en 

bedankt hij ook beide vrouwen voor hun inzet. 

 

Agendapunt 9 Pauze. 

 

Na alle mooie worden die gezegd zijn hebben we nu pauze en kunnen de leden zich 

gaan inschrijven voor de sterritten, competitie en clubtocht. 

Tevens de pasje, het toerboekje en toerevenementen programma in ontvangst nemen. 

 

Agendapunt 10. Sterrittennieuws. 

 

De sterritten worden nu bijgehouden door de secretaris en eens per maand kunnen ze 

afgestempeld worden, dit bevalt ons wel goed en houden dit zo in stand. 

Afgelopen jaar waren er ongeveer 25 deelnemers en voor dit jaar zijn dat ongeveer 

dezelfde deelnemers. 

In de maanden april, mei, juni, juli, augustus en september is het afstempelen op de 1
e
 

donderdagavond van de maand van 19.00 uur tot 20.00 uur. 

De laatste afstempeldatum is op zaterdagmorgen 27 oktober tussen 11.00 uur en 12.00 

uur. 

 

Agendapunt 11. Competitienieuws. 

 

De competitie bijgehouden door Dhr. T. Nijdam vermelde tijdens de vergadering dat 

er voor 2011 3 dames en 26 heren hebben aangemeld en volbracht hebben, waarvan 

18 jaarfietsers en 11 seizoenfietsers . 

Het eindresultaat was dat er 7 diamanten, 7 gouden, 5 zilveren, 7 bronzen en 3 

aanmoedigingsprijzen zijn verdeeld. 

De brevetten zijn weer verzorgd door de heren S. Ponne en J. van der Wal, en hij 

bedankte beide heren voor hun inzet. 

De eindstand van 2011 is in totaal 201916 km en weer meer dan het vorige jaar. 

Verder is de competitie inmiddels al weer begonnen en de standen kunnen weer 

worden doorgegeven tijdens de sterritten of via de mail. 

Hij wens iedereen weer succes toe met het fietsen voor het komende seizoen. 

De voorzitter bedankt Dhr. T. Nijdam voor zijn toelichting. 

 

Agendapunt 12. Seizoen 2012. 

 

De voorzitter pakt de toeragenda erbij , en noemt alle tochten op die er georganiseerd 

worden. 

Van uit de zaal komt de vraag waarom de 8 van Burgum een week naar voren is 

geschoven, dit hebben we gedaan om dat de laatste jaren de zaterdags voor 

pinkstermaandag de deelname wat afneemt. 

Voor de Clubtocht welke gehouden zal worden op 14 juli kan men zich opgeven bij 

het bestuur. 

 

Agendapunt 13. Rondvraag. 

 



Vanuit de zaal komt de opmerking dat erbij de ingang even een bordje geplaatst 

moeten worden dat de inschrijving van onze fietstochten boven in de kantine plaats 

vind. 

Sommige deelnemers kunnen de inschrijving niet vinden. 

Dan is er nog een verzoek om de Woudentocht welke voorheen de startlocatie in 

Peize had deze daar weer te hebben, voor dit seizoen hebben we nog Norg als 

startlocatie. 

Voor 2013 zullen we dit in het bestuur meenemen. 

 

Agendapunt 14. Sluiting. 

 

Dan sluit de voorzitter de vergadering om kwart over drie bedankt hij iedereen voor 

zijn of  haar aanwezigheid en wenst iedereen wel thuis. 

Nadat hij dit gezegd heeft overhandigd hij de voorzittershamer aan de nieuwe 

voorzitter en wenst hem veel succes toe in het bestuur. 

 

Opgemaakt door de Secretaris 

G. Dijkstra 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


