Verslag van de Algemene Leden Vergadering op 20 november 2017.
1. Opening. De voorzitter heet iedereen welkom en meldt de afwezigen met
kennisgeving: Johan Middendorp, Piet van Oosten, Maarten Veen, Bart Bijvoet en
John Griet.
2. Mededelingen:
• In 2017 is er één royement, een lid dat twee achtereenvolgende jaren de
contributie niet heeft betaald*.
• De agenda krijgt een punt toegevoegd: het verslag van de kascommissie en de
verkiezing van de nieuwe kascommissie wordt agenda punt 8b, waarbij de
jaarcijfers en de begroting 2018 punt 8a worden.
• Loes spreekt haar grote dankbaarheid uit over de gulle bijdragen die de leden en
de club haar gaven toen haar fiets bij de laatste toertocht gestolen werd.
Gedurende de vergadering staat die splinternieuwe fiets te pronken op de
vensterbank.
3. Het verslag van de jaarvergadering d.d. 14 november 2016 wordt goedgekeurd en
daarmee vastgesteld.
4. De toercommissie aan het woord. Voor de terugblik op het afgelopen seizoen
verwijst Ben naar het stuk van Perry in clubblad 7, dat een prima evaluatie biedt. Het
verslag in cijfers zal in het komend clubblad verschijnen.
De plannen voor het komend seizoen worden toegelicht: er komen vier nieuwe
tochten die oude tochten vervangen (Grebbelinie, Biesbosch, Land van Heusden en
Arnhem-Reichswald-Arnhem). Er is gelet op een zo goed mogelijke spreiding van
tochten die binnen en buiten Amsterdam starten. Dat is afgelopen seizoen niet altijd
mogelijk gebleken, omdat men afhankelijk is van de beschikbaarheid van de
voorrijders. Dit pareert ook een kritische opmerking, dat de kalender in dit seizoen
wat “stotterde” (teveel tochten buiten Amsterdam achter elkaar, tochten die niet
doorgingen, wijzigingen e.d.). Dankzij tijdige vermelding op de website leidde dit
gelukkig niet tot problemen.
IJsselmeer komt ook weer op de kalender, op Hemelvaartsdag. Echter met deze
aantekening: het is een toertocht, geen wedstrijd. Na Bolsward wordt dit er door een
aantal mensen wel van gemaakt. Deze renners krijgen na Bolsward geen toerpunten
meer, de toerrijders krijgen het aantal punten dat bij de hele tocht hoort. Dit punt
roept enige discussie op, maar de vergadering aanvaardt tenslotte dit standpunt.
5. De wedstrijdcommissie aan het woord.
Als eerste komt de jurering ter sprake. Doordat Bert Freriks en Mara Werkman
moesten stoppen met dit werk, had de commissie veel zorgen over vervanging, die
d.m.v. diverse oproepen wel tot stand kwam, maar geen prettige manier van werken
was. De finish-camera met tablet was wel behulpzaam, maar kon bij massasprints
geen duidelijk beeld geven.
Het staat onomstotelijk vast dat er bij de wedstrijden een jury nodig is, en dat er dus
mensen moeten komen die dit werk gaan doen. Om het minder belastend voor een
enkel persoon te maken, stelt de commissie voor met een groepje te werken, zodat

je niet elke wedstrijd hoeft te komen. Zo wil de commissie bij de publicatie van de
wedstrijden er meteen bij vermelden wie bij welke wedstrijd jureert. De oproep op
deze vergadering voor deze “jurygroep” levert nauwelijks iets op: de voorzitter
meldde zich als enige om bij een paar wedstrijden te jureren.
De wedstrijdcommissie benoemt het belang van het hebben van Mylaps en wil de
aanschaf van dit systeem opnieuw bepleiten. De crosscommissie zou er ook baat bij
hebben. De voors-en tegens van Mylaps die aan de orde waren toen de aanschaf een
paar jaar geleden een hot item was, worden opnieuw kort benoemd. De
wedstrijdcommissie zal opnieuw een voorstel bij het bestuur indienen, waarin
duidelijk wordt wat de kosten zijn, de technische aspecten en hun zienswijze qua
beheer en deskundigheid in het bedienen van de apparatuur. Het laat de noodzaak
van het hebben van een jury overigens onverlet: apparatuur bedienen, renners
inschrijven, nummers uitdelen, chips beheren e.d.
De wedstrijdcommissie heeft door het vertrek van Eric van den Heuvel een vacature.
Ter vergadering meldt zich helaas niemand als vervanger. Een oproep tot invulling
wordt via het clubblad en de website gedaan.
Een terugblik op het seizoen: goede opkomst, ruim 10% meer dan afgelopen twee
jaar, ook een aantal nieuwe, jongere renners. Van de 27 introducees werden er 9 lid.
Alle wedstrijden werden goed bezocht, alleen de koppeltijdrit was een dieptepunt. Er
is gelukkig slechts één (niet al te zware) valpartij geweest.
De nieuwe wedstrijden van afgelopen seizoen staan komend seizoen weer op de
kalender: Nedereindse Berg en Gouden Schemering. De Langste Dag Wedstrijd zal
wat ingekort worden. Er zal ook een nieuwe wedstrijd aan de kalender worden
toegevoegd op een nieuw parcours (bij DTS). Het klassement voor de tijdritbeker zal
berekend worden over drie tijdritten. De koppeltijdrit zal op een nieuwe plek
gehouden worden, namelijk het fietspad op de dijk bij Almere. Bij deze aktiviteit
wordt gevraagd om verkeersregelaars.
De financiën van de wedstrijdcommissie laten tot op heden geen problemen zien,
maar voor komend seizoen zijn er twee punten die het evenwicht tussen inkomsten
en uitgaven belangrijk zullen verstoren: hogere kosten van circuit-huur op Sloten, de
huur van het circuit voor de nieuwe wedstrijd en het wegvallen van de sponsoring
van Zandvoort, waardoor die kosten op ons eigen bordje komen te liggen.
6. De crosscommissie aan het woord: Op de door de Trappist georganiseerde cross op
12 november in het Twiske waren ruim tweehonderd deelnemers! Het is een
visitekaartje voor onze club. Dankzij de inzet van veel vrijwilligers verliep het ook
allemaal goed. De commissie is ook heel dankbaar dat er zoveel – kosteloze – steun
op hen af kwam: geluidsinstallatie, Mylaps, partytent e.d. De crosscommissie maakt
zich wel zorgen hoe het evenwicht te bewaren is tussen inkomsten en uitgaven: de
uitgaven zijn hoog, door alles wat er nodig is bij deze wedstrijd en de nieuwe
kostenposten die er altijd weer bijkomen: verplichte EHBO’er, parcourskosten e.d.
En dan de onvoorspelbaarheid van het aantal deelnemers voor de inkomstenkant.
Gelukkig is dat aantal, ondanks het slechte weer, hoog geweest.
7. De redactie aan het woord.
• Het clubblad: de redactie is tevreden hoe alles loopt: de kopij en de foto’s wordt
goed aangeleverd. De vergadering uit haar tevredenheid over vorm en inhoud

•

van het blad en stelt opnieuw vast van welk een hoog niveau ons clubblad is. De
redactie ontvangt een luid applaus.
De website: Erik d’Ailly houdt de website heel goed up to date, ook hier zijn we
uitermate tevreden over vorm en inhoud en ook hier past luid applaus. Maar ook
een zorgpunt: het onderhoud “aan de achterkant” rust al sinds jaar en dag bij één
persoon, Maarten Toneman. Dat vinden we een wankele basis. Er is gepoogd om
die basis te versterken, maar dit is tot nog toe op niets uitgelopen. De voortgang
van dit punt ligt nu bij het bestuur. Er wordt nog geopperd of het – bij deze
voortdurende kwestie – niet handiger is om over te stappen een ander systeem
(Wordpress). Erik antwoordt dat ons eigen systeem zo veel specifieke onderdelen
heeft dat overstappen een flinke klus is. Als het echt een struikelblok wordt, kan
dat altijd nog.

8. Het financieel verslag 2017 en de begroting 2018. De cijfers waren nu op tijd bekend,
zodat iedereen ze heeft kunnen bestuderen. De cijfers spreken voor zich en de
toelichting verschaft helderheid bij de vraagtekens die de cijfers zouden kunnen
oproepen. Ter vergadering zijn er geen vragen, waarmee de begroting voor 2018
wordt vastgesteld.
De kaskommissie. Het verslag van de commissie wordt door Wim van de Zande
toegelicht. Met name de stand van het vermogen valt op: het is hoog en zal met
beleid de komende jaren moeten worden teruggebracht naar een aanvaardbaar
niveau van ongeveer 5000,-. De kascommissie complimenteert de penningmeester
met de inzichtelijke en heldere boekhouding. De kascommissie adviseert de
vergadering de penningmeester/het bestuur decharge te verlenen, hetgeen gebeurt.
De nieuwe kascommissie bestaat uit Aad Jansen en Edward Loos.
9. Het huishoudelijk reglement. Dit document staat al enige tijd op de website. De
reacties die erop gekomen zijn, zijn verwerkt in het voorliggend document. Ter
vergadering zijn er geen opmerkingen en de vergadering stelt het huishoudelijk
regelement vast. Het document wordt, ondertekend door het bestuur, gearchiveerd.
10. Buitenlandevenementen
• Willard Gerritsen en Jan Maarten Deurvorst vertellen dat ze elk jaar een
evenement met hetzelfde karakter als de Trippel in het afgelopen seizoen willen
organiseren: in de oneven jaren iets verder weg en in de even jaren iets dicht bij
huis. In het komend seizoen willen zij een lang weekend (3-5 juni) in de Franse
Ardennen organiseren. Zij willen het onderkomen organiseren in
hotels/jeugdherbergen. De tochten hebben het karakter van wedstrijden
(koninginnenritten, tijdritten). Via clubblad en website komt nadere informatie
over opgave e.d. Op de nieuwjaarsreceptie zal er ook een presentatie zijn.
• Ries Breek en Piet van Oosten zullen een kleine week organiseren met een
toerkarakter in Lachau (dichtbij de Mont Ventoux). Dat zal plaatsvinden van 20-27
mei (Pinksteren). De tochten zullen zich kenmerken door verschillen in zwaarte
en hoogtemeters (tussen de 700 en 2000). Het huis is al gereserveerd, met
maximaal 18-20 plaatsen. Er is ook een kok, dus geen zorgen over de maaltijden.
Nadere informatie via clubblad en website, o.a. over opgave. Op de
nieuwjaarsreceptie zal er ook een presentatie zijn.

11. Bestuurswisseling. Na 6 jaar heeft Loes te kennen gegeven het secretariaats-stokje
te willen overdragen. De voorzitter vraagt de vergadering om Maaike Vertregt te
willen accepteren als haar opvolgster. Maaike wordt bij acclamatie geaccepteerd,
waarna zij plaats kan nemen achter de bestuurstafel.
Peter houdt een toespraak waarin hij Loes bedankt voor de wijze waarop zij het
secretariaat en het bestuurswerk de afgelopen jaren consciëntieus heeft
vormgegeven. Loes beantwoordt deze toespraak met een korte terugblik op haar
bestuurservaringen en hoe het bestuur, en daarmee de club, zich de afgelopen jaar
ontwikkeld heeft.
12. Het Nieuwjaarsfeest. Als lid van de feestcommissie vertelt Loes iets over de
nieuwjaarsreceptie, die nu is omgevormd tot nieuwjaarsfeest. Het zal plaatsvinden
op 14 januari. Natuurlijk begint het feest met de bekeruitreiking, waarna er een
tapasbuffet is, en levende muziek.
13. Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. De voorzitter bedankt iedereen voor
zijn/haar aanwezigheid en sluit de vergadering.
* Naschrift: na de vergadering kon het royement, zoals genoemd bij punt 2 , door een actie
van een paar leden worden teruggedraaid.

