
Notulen Ledenvergadering TFK Bergum zaterdag 25 Februari 2017. 

Agendapunt 1. De Opening. 

Edwin opent de vergadering om half twee en namens het bestuur heet hij iedereen van 
harte welkom op de ledenvergadering. In het bijzonder noemt hij even de ereleden op 
de heren J. van der Wal; T. van der Wal; H. Roest en de heer en mevrouw Van Pel. 
Ook de nieuwe leden die aanwezig zijn hartelijk welkom op deze vergadering. 
De leden die afgemeld hebben voor de vergadering zijn de heer B. Bijma, de heer  
F. Bosgraaf en de heer L. Woudstra, en van het bestuur is de heer W. Poelstra niet 
aanwezig. 
Dan even over het afgelopen jaar 2016 kunnen we constateren dat we een goed 
fietsjaar hebben gehad, met veel deelnemers echter de laatste tocht de Woudentocht 
was niet goed te noemen wat we andere jaren wel gewend waren. Wel een koud 
voorjaar gehad maar de zomer en nazomer was prachtig. 
Het bestuur heeft contact gehad met andere fietsverenigingen hoe we in de toekomst 
de verenigingen in stand kunnen houden. Naar aanleiding hiervan zullen we als 
bestuur gaan overleggen wat we in de toekomst gaan organiseren. 
Over het afgelopen jaar hadden we een doelstelling om 10 leden te werven voor de 
vereniging echter deze doelstelling hebben we niet waar kunnen maken, hopelijk voor 
het komende jaar zullen we weer ons best doen om dit te realiseren. 
Dan nog even een mededeling over de Jistrumer Coulissen tocht die gehouden is op 
zaterdag 11 Februari 2017 hieraan hebben 202 deelnemers aan deelgenomen een mooi 
resultaat. 
Verder willen het bestuur alle vrijwilligers weer bedanken voor de werkzaamheden 
die ze verricht hebben , ook de sponsoren hartelijk dank voor jullie bijdrage. 

Agendapunt 2. Notulen vorige vergadering d.d. 27 Februari 2016. 

Tijdens de vergadering krijgen de leden even de gelegenheid om de notulen door te 
lezen en nadat ze dit gedaan hebben zijn er geen op of aanmerkingen en worden de 
notulen bij deze goedgekeurd. 
Edwin bedankt Geert voor het opmaken van de notulen van de vorige vergadering. 

Agendapunt 3. Ingekomen stukken. 

Edwin vraag Geert of er ingekomen stukken zijn voor de vereniging en hij meldt dat 
er geen belangrijke stukken zijn binnen gekomen voor de vereniging. 

Agendapunt 4. Jaarverslag 2016. 

Edwin vraagt of de leden dit even willen doorlezen en nadat dit gebeurd is zijn er ook  
geen vragen of opmerkingen. Geert geeft nog even een toelichting over het afgelopen 
fietsjaar en hij meld nog even dat we een mooi fietsjaar hebben gehad. 



Tevens noemt hij nog even dat we mochten fietsen over de centrale As en dat dit een 
groot spektakel was , al zouden we als fietsclub maar 1% van de deelnemers mogen 
hebben op onze toertochten dan konden we tevreden zijn. 

Agendapunt 5. Financieel verslag 2016. 

Arnold onze nieuwe penningmeester geeft even een toelichting over de financieele 
zaken van onze fietsclub en deelt mede dat we ook een goed financieel jaar hebben 
gedraaid. We hebben een positief resultaat geboekt van € 1273,00  
Verder deelt Arnold mee dat Herman het heel goed heeft overgedragen en hij bedankt 
hem daarvoor. 
Van uit de zaal komen er geen vragen en bedankt Edwin Arnold voor zijn toelichting. 

Agendapunt 6. Verslag Kascommissie. 

De heer M. Schippers en de heer C. Kwakernaak hebben de kascontrole gehad bij 
Arnold en M. Schippers deelde mee dat alles gecontroleerd is en dat het in goede 
handen terecht is gekomen en verleende decharge .  

Agendapunt 7. Benoeming nieuwe kascommissie. 

Voor het komende jaar zijn C. Kwakernaak hoofd kascommissielid en T. Nijdam 
kascommissielid en er moet nog een reserve kascommissielid benoemd worden. 
Dhr. F. Jansen uit Hallum is bereid om reserve kascommissielid te zijn, verder 
bedankt Edwin dhr. M. Schippers voor zijn mededeling en toelichting over de 
controle. 

Agendapunt 8. Bestuursverkiezing. 

Binnen het bestuur zijn er twee bestuursleden die aftredend zijn en tevens herkiesbaar, 
Geert Dijkstra en Willem Poelstra en vanuit de zaal word gelijk geapplaudisseerd 
zodat beide heren weer voor 3 jaar in het bestuur zitten. 

Agendapunt 9. Pauze 

Tijdens de pauze is er gelegenheid om in te schrijven voor de sterritten, competitie en 
aan te melden voor de Clubtocht welke gehouden zal gaan worden op zaterdag 8 Juli 
2017 en de afstand is 150 km. 
Na ongeveer een kwartiertje is de pauze afgelopen en gaan we verder met de 
vergadering. 

Agendapunt 10. Sterrittennieuws. 

Geert deelt mee dat de sterritten over het algemeen in het afnemen is, het aantal 
deelnemers neemt af voor dit jaar hebben we weer 6 datums wanneer er een sterrit 



afgestempeld kan worden. Verder deel Geert de jaarprijzen uit aan de deelnemers die 
afgelopen jaar de sterritten gefietst hebben.  
Voor dit jaar kunnen de  deelnemers weer 30 sterritten gaan fietsen en ook weer met 
of zonder herinnering, de afmeld datums zijn tijdens de vergadering doorgegeven en 
staan vermeld op de website. 

Agendapunt 11 Competitienieuws. 

De competitie word altijd door Teade bijgehouden en word vermeld op de website en 
staat vermeld in de nieuwsbrief. 
Tijdens de vergadering komt Teade aan het woord en deelt ook mee dat de deelname 
ook afneemt, dan hebben er zich voor het jaar 2016 1 dame en 19 heren aangemeld 
voor de competitie en zijn er 1 dame en 17 geëindigd voor de competitie. 
De totale gefietste km door alle deelnemer is totaal 129693 km en de eindstand tussen 
nummer 1 en 2 is maar 78 km zodat dit een bijna close finish is.  
De deelnemers die hebben deelgenomen aan de competitie is er weer een brevet 
gemaakt door Jan schippers zijn vrouw Jacqueline , namens het bestuur bedankt voor 
het mooie ontwerp. 
Verder iedereen weer veel succes voor het komende seizoen en vele veilige km 
toegewenst. 
Nadat Teade het allemaal toegelicht heeft bedankt Edwin hem voor zijn inzet over het 
afgelopen seizoen. 

Agendapunt. 12 Programma 2017. 

Edwin deelt mee dat de toertochten zullen plaatsvinden op 9 April 2017 de Acht van 
Bergum; 29 April 2017 de Heidehoftocht; 24 Juni 2017 de Gemeententocht en op 26 
Augustus 2017 de Woudentocht. Tevens is er dan nog de Clubtocht welke genoteerd 
staat voor 8 Juli 2017. 
Dan vraagt Edwin aan de leden uitdrukkelijk om zich aan te melden als vrijwilliger 
voor het uitzetten van de toertochten omdat dit voor 80 procent voor rekening komt 
van de bestuursleden, als iemand zich geroepen voelt dan horen wij dat graag. 

Agendapunt. 13 Rondvraag. 

Tijdens de vergadering komt er naar voren dat bij fietstocht over de Centrale As er 
veel mensen waren, het ook een idee was om een fietstocht te organiseren langs de 
centrale as waarbij een afstand genomen moet gaan worden van ongeveer 50 km. 
Dan komt er nog een mededeling om een fietstocht te gaan organiseren voor mensen 
met een E-bike. 
Deze mededelingen die vanuit de leden komen zullen we meenemen en behandelen 
tijdens de bestuursvergaderingen. 
Verder zijn er geen vragen of opmerkingen meer van uit de leden tijdens de 
vergadering. 

Agendapunt 14. Sluiting. 



Edwin sluit de vergadering omstreeks drie uur bedankt iedereen voor zijn of haar 
inbreng en allemaal wel thuis. 


