
Notulen Ledenvergadering zaterdag 26 Februari 2011. 

 

Agendapunt 1 De opening. 

 

De voorzitter opent de vergadering iets over half twee , namens het gehele bestuur 

heet hij iedereen van harte welkom . 

Mooi dat jullie allemaal zijn gekomen we hebben een zaal vol mensen dit is 

bovenverwachting. 

Een nieuwe locatie vanuit Sporthal de Westermar waar nu alle activiteiten zullen 

plaatsvinden van de fietsclub, van de vorige locatie ’t Roodhert waar we heel wat 

jaren met veel plezier gezeten hebben we afscheid genomen. 

De leden die formeel afgemeld hebben zijn Dhr. H. Van Gorkum; Dhr. M. Hollander; 

Dhr. Fr. Bosgraaf; Dhr. J. Smid; Dhr. M. Boetes; Mevr. Sj. Van Gorkum en  

Mevr. P. Hoeksema. 

Dan is het zo dat jullie twee consumpties aangeboden krijgen van de fietsclub en 

graag even de presentielijst tekenen die rond gaat. 

Verder willen wij alle mensen zowel de vrijwilligers, sponsoren en niet één 

uitgezonderd bedanken voor hun inzet van het afgelopen jaar. 

Afgelopen jaar mochten we weer gebruik maken van de bedrijfsbus van zowel De 

Boer Tweewielers en Tjalma Auto.s hiervoor onze hartelijke dank. 

Dan Woonexpo Kapenga voor de financieele bedrage en dat we nu weer Clubkleding 

bestellen met reclame van Woonexpo Kapenga er op. 

Dan wens ik iedereen een goede vergadering toe. 

 

Agendapunt 2 Notulen vorige vergadering d.d. 27 Februari 2010. 

 

Er ligt een exemplaar van de notulen op de tafel en deze stond gepubliceerd op de 

website, vanuit de zaal zijn er geen op of aanmerkingen en worden bij deze 

goedgekeurd. 

 

Agendapunt 3 Ingekomen stukken. 

 

De secretaris komt met de mededeling dat er een mail is binnengekomen waarop 

vermeld staat dat alle tocht van TFC de Ommelanden uit Haren de tochten voor 2011 

heeft afgelast. 

Verder is er een flyer van de Joop Zoetemelk Classic d.d. 19 maart 2011, een 

toertocht van 50, 75 of 150 km diegenen die er belang bij hebben kunnen dit afhalen 

bij de bestuurstafel. 

Dan is er nog een flyer van Tour for Live rijd de tour van je leven van 28 augustus tot 

en met 4 september 2011. 

Een toertocht waarbij je in groepen kan rijden waarbij je sponsor geld moet gaan 

ophalen om mee te doen , voor informatie kan je de website raadplegen. 

 

Agendapunt 4 Jaarverslag 2011. 

 

Voor het jaarverslag van 2010 geldt ook dat deze op de tafel ligt en gepubliceerd 

stond op de website en hiervoor geldt ook dat er geen vragen zijn van uit de zaal. 

Alle activiteiten staan vermeld in het jaarverslag en we kunnen terug zien op een goed 

fietsseizoen. 

 



Agendapunt 5 Financieel verslag. 

 

Het financieel verslag is opgemaakt door onze Penningmeester en dan vraagt tijdens 

de vergadering de voorzitter of er iemand is die hierover vragen heeft.  

Vanuit de zaal zijn er geen op of aanmerkingen zodat alles duidelijk blijkt te zijn. 

 

Agendapunt 6 Verslag Kascommissie. 

 

De personen die tot de  kas controle benoemd  waren Dhr. H van Gorkum als hoofd 

kascommissielid en Dhr. M. Schippers als kascommissielid. 

Dhr. H van Gorkum heeft zich afgemeld zodat Dhr. M. Schippers het woord heeft 

gevoerd. 

Hij vertelde dat ze samen de boeken gecontroleerd hebben en dat het in vertrouwde 

handen is en verleende de penningmeester decharge. 

Dan bedankt de voorzitter zijn toelichting en bedankt beide heren voor de kascontrole. 

 

Agendapunt 7 Benoeming nieuw kascommissie. 

 

Voor het komende jaar is Dhr. M. Schippers hoofd kascommissielid, Dhr. S. Kootstra 

is kascommissielid en zoeken we een reserve kascommissielid. 

Vanuit de zaal stelt Dhr. Th. Ernst zich beschikbaar, namens het bestuur bedankt. 

 

Agendapunt 8 Bestuursverkiezing. 

 

In het jaarverslag is het al genoemd dat er één en ander gaat veranderen in het bestuur, 

we hebben 5 aftredende bestuursleden waarvan er 2 mee stoppen. 

Dhr. A. Hiemstra onze sterritleider heeft te kennen gegeven om er mee te stoppen en 

Mevr. P. Velzen ons algemeen bestuurslid stopt er ook mee. 

Namens het gehele bestuur bedanken we A. Hiemstra die 15 jaar in het bestuur heeft 

gezeten en P. Velzen die 6 jaar in het bestuur heeft gezeten voor hun geweldige inzet. 

Albert heeft 15 jaar lang altijd bij de sterrit tafel gezeten en dit mee heel veel plezier 

heeft gedaan en zullen hem missen, maar hij blijft vrijwilliger voor de fietsclub. 

Dan Pietie die als vrijwilliger is begonnen bij de inschrijftafel voor de tochten in 

Bergum en Peize, en later als algemeen bestuurslid is aangetreden en dit ook met veel 

plezier heeft gedaan 

Uit handen van onze voorzitter krijgen ze bloemen en een geschenkenbon uitgereikt. 

Verder zijn aftredend en tevens herkiesbaar Dhr. G. Dijkstra; Mevr. V. Van Pel en 

Mevr. T. V.d. Veen. 

Vanuit de zaal gaan ze hiermee akkoord en wordt met applaus toegestemd. 

Dan hebben we een nieuw bestuurslid gevonden Dhr. W. Poelstra hij heeft toegezegd 

om in het bestuur te treden en vanuit de zaal gaat men hiermee akkoord. 

Verder zijn we nog wel op zoek naar een nieuw bestuurslid en wie zich geroepen 

voelt mag zich melden bij het bestuur. 

Voor wat het bestuur betreft is het beslist niet zo dat dit veel werk met zich meebrengt 

het valt altijd reuze mee van wat er gedaan moet worden en de vergaderingen zijn 

altijd zeer gezellig, dus dat kan geen drempel zijn om in het bestuur te treden. 

 

Agendapunt 9 Kleding passen en bestellen. 

 



Onze sponsor Woonexpo Kapenga al jaren financieel steunend aan onze fietsclub wil 

ons graag zien in clubleiding met reclame van Woonexpo Kapenga erop. 

Nu we het eens zijn geworden over het ontwerp van de kleding kunnen we nu de 

kleding gaan bestellen. 

We hebben paskleding gekregen van een fietsshirt, koersbroek en fietsjack, dit is dus 

een set van  3 kledingstukken. 

Hiervoor gaan de leden betalen € 35,-- per set, verder zijn er ook nog lange broeken 

een winterjack en been en armstukken te bestellen. 

De leden kunnen nu de paskleding passen en invullen wat ze willen hebben. 

Zodra de bestelling de deur uit is zal het ongeveer nog wel een week 6 tot 8 gaan 

duren voordat de kleding aanwezig zal zijn en zodra dit aanwezig is krijgen jullie 

bericht. 

 

Agendapunt 10 Pauze. 

 

In de Pauze is er gelegenheid om de boeken, pasjes en toerboekjes op te halen. 

Tevens kan men zich inschrijven voor de sterritten, competitie en aanmelden voor de 

clubtocht van 150 km op 14 mei 2011. 

In de pauze zullen de brevetten uitgereikt worden en voor diegenen die nog geen 

kleding gepast hebben is er dan nog gelegenheid voor. 

Na de pauze komt de opmerking dat de jaarprijzen na afloop van de vergadering 

afgehaald kunnen worden bij de bestuurstafel. 

En er zijn nog wat restanten van de vorige clubkleding en dit kan gekocht worden. 

Na afloop van de vergadering is hier gelegenheid voor. 

 

Agendapunt 11 Sterrittennieuws. 

 

Nu onze sterritleider Dhr. A. Hiemstra uit het bestuur is getreden heeft de Secretaris 

zich bereid gevonden om dit over te nemen. 

Hij zal niet alle donderdagavonden er zijn om af te stempelen, er is nu gelegenheid 

om 1 keer in de maand af te melden op de donderdagavond tussen 19.00 uur en 20.00 

uur.  

En de laatste afmelddatum zal zijn op de zaterdagochtend tussen 11.00 uur en 12.00 

uur.  

Voor de datums verwijs ik jullie naar de toeragenda, en Dhr. A. Hiemstra zal 

aanwezig zijn als vrijwilliger. 

Nu hoop ik dat jullie de moeite nemen om eens per maand langs te komen. 

 

Agendapunt 12 Competitienieuws. 

 

Teade onze competitieleider meld dat er voor 2010 27 heren en 3 dames zich hebben 

aangemeld en dat er 26 heren en 3 dames het volbracht hebben. 

Het resultaat was dat er 6 daimanten, 6 gouden 6 zilveren 6 bronzen en 4 

aanmoedigingsprijzen zijn uitgereikt. 

Verder zijn er door 21 personen toerboekjes ingeleverd en verzoekt hij de personen 

vriendelijk om de toerboekje mee te nemen. 

Dan is inmiddels de jaar competitie al weer van start gegaan en kan men de km 

opgeven via email of op het afmelden van de sterritten. 

Verder wens ik jullie een goed, schadevrij en gezond fietsjaar toe. 

 



Agendapunt 13 Seizoen 2011. 

 

De voorzitter pakt de toeragenda erbij en leest op wanneer de tochten zullen plaats 

vinden. 

Vanuit de zaal komt de opmerking dat er op 14 mei de Lieuwe Westra Classic 

georganiseerd word. De secretaris legt uit hoe dat ontstaan is en als bestuur hebben 

we besloten om de clubtocht voor eigen leden te organiseren. 

 

Agendapunt 14 Rondvraag. 

 

Vanuit de zaal komt de opmerking zodra de nieuwe clubkleding er is dat we dan 

gezamenlijk om de foto zouden kunnen komen bij het bedrijf van de Sponsor 

Woonexpo Kapenga en dat dit geplaatst zou kunnen worden in de krant. 

We vinden dit een goed idee en zullen dit gaan regelen zodra de kleding er is. 

Verder zijn er geen vragen en opmerkingen. 

 

Sluiting. 

 

De voorzitter sluit de vergadering om drie uur bedankt iedereen voor zijn of haar 

inbreng wenst iedereen wel thuis en graag zien we elkaar veel op de fiets. 

 

Opgemaakt door de Secretaris G. Dijkstra 

 

   

 

 

 

 

 

  


