
Notulen Ledenvergadering TFK Bergum 29 Februari 2020. 

 

Agendapunt 1.  De Opening. 

 

Onze voorzitter Hylke opent de vergadering om 2 uur , later dan we gewend zijn heet 

iedereen namens het bestuur van harte welkom. 

De volgende leden hebben zich afgemeld : Dhr. T. van der Wal, Dhr. H. Roest, Dhr. 

C. Kwakernaak en Mw. G. Bruining. 

Weer een goede opkomst op deze ledenvergadering ongeveer 30 mensen , tevens heet 

hij onze Hoofdsponsor Piet Kapenga ook van harte welkom op onze 

ledenvergadering. 

Dan staan we even stil bij een tweetal leden die niet meer aanwezig zijn, in de eerste 

plaats Nynke Spoor Feenstra zij heeft bedankt voor haar lidmaatschap i.v.m. 

gezondheidsproblemen vorig  jaar gevallen en sindsdien niet meer actief met het 

fietsen. 

Dan onze Bareld Bijma altijd aanwezig op de vergaderingen en fietstochten en 

sterritten van onze vereniging. Bareld zijn gezondheid ging een aantal jaren geleden al 

achteruit en is vorig jaar oktober 2019 op 85 jarige leeftijd overleden, en ter 

nagedachtenis hebben we even een minuut stilte gehouden. 

 

Agendapunt 2.  Notulen vorige vergadering d.d 23 Februari 2019. 

 

Van de notulen van de vorige vergadering vraagt Hylke of deze inmiddels zijn 

doorgelezen en of hier over ook op of aanmerkingen zijn. 

Van uit de zaal zijn er geen op of aanmerkingen en worden bij deze goedgekeurd en 

Hylke bedankt Geert hiervoor. 

 

Agendapunt 3.  Ingekomen stukken. 

 

Geert komt met de mededeling dat er een nieuwe NTFU vlag is ontvangen die bij alle 

fietstochten van TFK Bergum in de vlaggen mast zal gaan hangen. 

Verder komen er diverse ingekomen stukken binnen via de mail. 

 

Agendapunt 4.  Jaarverslag 2019. 

 

Hylke geeft de mensen even 10 minuten de tijd om het verslag door te nemen en naar 

aanleiding hiervan zijn er vanuit de zaal geen op of aanmerkingen en word het verslag 

hierbij goedgekeurd. 

Wel geeft Hylke aan dat bij punt 4 er eigenlijk nog geen nieuwe competitieleider is 

hijzelf neemt dit voor zijn rekening maar we zoeken een nieuwe vrijwilliger hiervoor. 

Bidontochten zoals we die vermelden in het jaarverslag is eigenlijk een groep A en 

een groep B  

Dit houd in dat groep A een iets snellere groep is dan groep B. 

 

Agendapunt 5. Financieel verslag. 

 

Hylke geeft Arnold het woord om het financieel verslag uit te gaan leggen, waarbij 

opgemerkt word dat we over 2019 een negatief saldo is ontstaan veroorzaakt door 

aanschaf van onze nieuwe clubkleding en aanschaf van Scan & Go. 



Verder deelt Arnold mee dat bij onze fietsevenementen weer een positief saldo is 

ontstaan. En als alles is verwerkt kunnen we op de balans zien dan we nog een 

gezonde fietsclub zijn. 

 

Agendapunt 6.  Verslag Kascommissie. 

 

De kascommissie voor 2019 is vertegenwoordig door de heer. S. Van Vliet als hoofd 

kascommissielid en de heer M. Litjens als kascommissielid. 

De heer S. Van Vliet heeft alles samen met M. Litjens zowel op de computer als op 

papier alles grondig gecontroleerd en hebben beide geconstateerd dat alles dik in orde 

was. 

Hij wil het bestuur voordragen om Arnold weer decharge te verlenen en bedankte 

hem voor zijn werkzaamheden. 

 

Agendapunt 7.  Benoeming nieuwe reserve kascommissielid . 

 

Voor het komende jaar 2020 is de heer M. Litjens hoofd kascommissielid en de heer 

M. Schippers kascommissielid. 

Nu vraag Hylke wie reserve kascommissielid wil zijn, en de heer T. Nijdam stelt zich 

hiervoor beschikbaar. 

Tevens bedankt Hylke de heer S. Van Vliet voor zijn controle van het financieele 

gedeelte van de vereniging. 

 

Agendapunt 8.  Bestuursverkiezing . 

 

Van het bestuur zijn de volgende bestuurders aftredend, de heer Geert Dijkstra als 

secretaris en de heer Willem Poelstra als algemeen bestuurslid. 

De heer Geert Dijkstra stelt zich weer beschikbaar en vanuit de zaal gaat men hier 

mee akkoord . 

De heer Willem Poelstra stelt zich niet mee beschikbaar , hij heeft aangegeven dat hij 

vaak op zaterdag moet gaan werken en dus niet actief kan deelnemen als bestuurder . 

Vanuit het bestuur vinden we dit jammer maar begrijpen zijn besluit en  bedanken 

hem voor zijn werkzaamheden die hij verricht heeft. 

Als bestuur hebben we dit ongeveer 2 weken geleden te horen gekregen en we moeten 

dus nu een nieuwe bestuurder hebben, en vragen tijdens de vergadering of er een 

persoon is die zich beschikbaar stelt voor deze functie. 

 

 

Agendapunt 9.  Pauze. 

 

Tijdens de pauze kan men zich weer gaan inschrijven voor de sterritten en competitie. 

Ook kan men de nieuwe bestelde fietskleding gaan afhalen en worden de brevetten en 

jaarprijzen uitgedeeld aan de deelnemers. 

 

Agendapunt 10.  Sterritten. 

 

Geert deelt mee dat er vorig jaar 15 leden zich hebben aangemeld voor de sterritten en 

dat er uiteindelijk 13 deelnemers deze sterritten volbracht hebben. 

Van de deelnemers waren er een aantal die 30 sterritten hebben gefietst en waarvan 1 

deelnemer totaal 4500 km gefietst heeft. 



Dan voor het komende seizoen kunnen jullie allemaal weer deelnemen en de eerste 

afstempel datum is op donderdagavond 2 April 2020 tussen 19.00 uur en 20.00 uur. 

Verder wens ik diegenen die hieraan deelneemt weer veel succes. 

 

Agendapunt 11.  Competitienieuws. 

 

Hylke geeft aan dat er in 2019 iets meer deelnemers zijn dan 2018 en dat er door deze 

groep nog behoorlijk gefietst word. 

Ook dat er nu nog weer dames meedoen in de competitie vinden we als bestuur heel 

mooi, verder wenst Hylke iedereen weer veel succes. 

Ook bedankt hij Jacqueline Schippers weer voor het maken van het brevet van het 

afgelopen jaar.  

 

Agendapunt 12.  Jubileum 45 jaar TFK Bergum 

 

Geert deelt mee dat we als vereniging weer iets georganiseerd hebben voor het 45
e
 

jarige jubileum van onze vereniging.  

We gaan gezamenlijk op de fiets naar Kapenga in Buitenpost waar we dan in onze 

nieuwe clubkleding op de foto zullen komen dit zal ’s-Morgens gaan gebeuren. 

‘s-Middags hebben we dan nog een receptie vanaf half 3 tot ongeveer half 5. 

Diegene die mee willen opgeven voor 15 maart 2019. 

 

Agendapunt 13.  Seizoen 2020. 

 

Het fietsseizoen is eigenlijk al begonnen met de ATB tocht van Jistrum waar dit jaar 

in Februari 200 deelnemers op afkwamen . 

Dan is onze eerste wegtocht de Acht van Burgum op zaterdag 28 Maart, gevolgd door 

de tweede tocht de Heidehoftocht op zaterdag 21 Juni en de laatste tocht de 

Woudentocht op zaterdag 29 Augustus .  

Verder  hebben we nog diverse clubtochten en gezamenlijke fietstochten welke 

vermeld staan in onze nieuwsbrief en vermeld gaan worden op de website. 

 

Agendapunt 14.  Rondvraag. 

 

Tijdens de rondvraag komt naar voren of het mogelijk is dat wanneer wij op de foto 

komen bij Kapenga dat er van iedere deelnemer een pasfoto gemaakt en deze 

geplaatst word op de website. 

Als bestuur zullen we dit mee nemen in de eerst volgende bestuursvergadering. 

 

Agendapunt 15.  Sluiting. 

 

Hylke sluit de vergadering om half 4 en bedankt iedereen voor de aanwezigheid en 

inbreng in deze ledenvergadering en wenst iedereen wel thuis en blijf gezond en graag 

zie we jullie weer terug op onze activiteiten van de vereniging. 

 

 

 

Opgemaakt door de secretaris Geert Dijkstra 29 Februari 2020 


