
Verslag ledenvergadering

Maandag 18 december 2021 (digitaal via Zoom)

Afgemeld: Theo van der Neut, Ilja de Vries (voor eerste poging ALV)

Aanwezig: Hugo Bakker, Liduine Bremer, Marlin Burkunk, Leon Canisius, Rinus Cerfontain, Mart

Dominicus, Perry van Dijk, Evert Fermin, Joost Hartog, Erik-Alexander Kempenaar,, Renée Kuit,

Edward Loos, Hans Meerman, Manja de Neef, Rieks van Rooijen, Pim van Schaik, Peter Turk, Jos van

der Valk, Maaike Vertregt, Alette Westening-Van Rooijen, Wim van der Zande, Jeroen Zonneveld, Olav

Heuts, Peter Giljam, Jan Repko, Ivo Rigter, Huub Roelvink, Dirk Gerritsen, Rork van Steijn, Peter Valkxs,

Frans Koppelaar, Frans van Griensven, Bas Peperkoorn, Niek Mulder, Eric van den Heuvel en Jack

Zwartveld.

1. Opening en vaststelling van de agenda

De agenda wordt vastgesteld.

2. Mededelingen

Geen mededelingen.

3. Verslag van de jaarvergadering van 16 november 2020

Geen opmerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd.

4. Ingekomen stukken

Geen ingekomen stukken.

5. Discussie ‘goed doel’ en clubshirt; agendapunt omdat de uitslag van de begin 2021 gehouden
enquête om een vervolg vroeg .
De discussie tijdens de ALV 2020 over het uiterlijk van een nieuw clubshirt leidde o.a. tot de
vraag of er geen goed doel op kan worden vermeld. Besloten werd dit in een enquête (begin
2021) onder alle Trappistleden te polsen. Kernvraag in de enquête was waar de voorkeur naar
uitgaat: vermelding op het Trappistshirt van  a. alleen logo Ger, b. logo Ger plus andere
sponsor(s) of c. logo Ger plus goed doel.
De uitkomst van de enquête was dat een substantieel deel van de leden wel oren had naar
een shirt mét vermelding van een goed doel, maar het betrof geen absolute meerderheid. In
totaal 37% van de respondenten (exlusief ‘geen voorkeur’) was vóór  vermelding van een
goed doel op het shirt, 33% was vóór logo Ger met andere sponsor(s) en 30% was vóór alleen
vermelding van het logo Ger.
Volgens het bestuur zijn er - om  een goed doel op het shirt te vermelden - de volgende
opties: a.  Verhoging contributie; b. Bestemming wedstrijdprijzen voor het goede doel of; c.
geld dat naar toertochten gaat bestemmen voor het goede doel.



voorstellen /ideeën /vragen tijdens de vergadering  (opsomming)
● De Trappist reserveert jaarlijks een bepaald % - je teert dan in op reserves en er is

minder ruimte voor andere activiteiten;
● Geen goed doel is ook een optie (Jan Repko);
● Alléén vermelden van een goed doel (Aad Janssen);
● Wat moet het bedrag zijn per lid? (Rinus Cerfontaine). Gedacht wordt aan 5 à 10

euro.
● Eerst weten waar iedereen in zich kan vinden;
● Iedereen kan een goed doel steunen – op individuele wijze – als hij/zij dat wil;
● De Trappist wordt dan wel iets anders dan een fietsclub (Niek Mulder).

(Bindende) stemming over de vraag ‘goed doel op shirt?’  ja of nee
In totaal zes stemmen (van de 36)  zijn vóór een goed doel op shirt; dit is veruit de
minderheid en dus wordt de discussie afgerond.
Aanvullend punt: Ger Hermans gaat stoppen. Nog onduidelijk is wanneer. Idee is om de naam
van Ger (als geste) voorlopig op het shirt te laten staan.

6. De toercommissie: terugblik en plannen

Er stonden 28 tochten op de kalender, waarvan er 20 zijn verreden. 58 personen deden mee

aan één of meer tochten. Gemiddelde deelname was 12 mensen.

Op een korte enquête in het najaar over de wensen in het nieuwe seizoen was de respons

matig (15 personen op de enquête). Uitkomst: 9 uur starttijd is prima, korte tochten zijn

geslaagd, voldoende animo voor meerdaagse tochten, niet veel animo voor een fietsclinic.

In 2022 gaat de toercie door met wat meer kortere tochten en gastvoorrijders.

● Edward Loos geeft nog aan dat de ‘wie het eerst komt, eerst maalt’ bij een toertocht in

2021 anders zou moeten worden georganiseerd.

● Peter Turk pleit voor de fietsclinic (goede oefeningen in stabiliteit o.a.)

● Hans Meerman vindt de afwisseling van korte en lange tochten mooi

● Peter van Riemsdijk: tochten buiten Amsterdam starten om 10:00 uur; er komt variatie in

de toerkalender naar starttijd

Vraag over jubileum/lustrum (5-daagse): dit zal centraal worden georganiseerd. In 2022

wordt erover vergaderd en een knoop doorgehakt. Mogelijk komt er een tweedaagse (is nog

heel prematuur).

7. De wedstrijdcommissie: terugblik en plannen

Net als in 2020 was er in 2021 een valse Corona-start. In plaats van wedstrijden kwamen er

trainingen. De ploegentijdrittraining was hierbij het drukstbezocht evenement. Vanaf juni was

het weer mogelijk het reguliere wedstrijdprogramma af te werken. Het

‘hounds&hares-programma’ werd enthousiast ontvangen en komt weer terug op het

programma. De extra lange tijdrit is matig bezocht.

Er waren enkele niet-noemenswaardige incidenten; maar toch wordt het nodig geacht het

wedstrijdreglement aan te passen om nog meer duidelijkheid er in te brengen. De aan te

scherpen regels betreffen het stayeren, laatkomers, onsportief en- gevaarlijk gedrag. Vòòr het

begin van het wielerseizoen wordt het nieuwe reglement bekend gemaakt.

M.b.t. Mylaps-chips: een voorstel is ook de regel ‘geen chip--> geen uitslag’ op te nemen. De reden

hiervoor is dat het er anders voor de jury niet makkelijker op wordt.



Aad Janssen merkt op dat bij de invoering van Mylaps de afspraak was gemaakt dat het rijden

met chip niet verplicht zou worden. Deze belofte wordt gebroken met de nieuwe regel. Mart

vindt dat hier inderdaad zorgvuldig mee moet worden omgegaan. Overigens rijdt vrijwel

iedereen met een chip, dus het gaat om een enkeling. Wordt vervolgd.

Het reglement wordt nog als voorstel ingediend. Wel zijn er enkele huurchips. De prijs

hiervan gaat omhoog.

En verder:

● Nieuwkomers aan het handje nemen (in de praktijk gebeurt dit al);

● Voorstel is om de klimwedstrijd in Beverwijk andersom te rijden. Voordeel is dat de klim

langer is. Enkele leden vinden dit te gevaarlijk. Een idee is om het bij het inrijden te

proberen en dan te besluiten of het in de wedstrijd ook andersom gaat.

Nieuwe wedstrijdkalender: geen grote verrassingen.

− Stimuleren van het nemen van abonnement (vòòr maart aangeschaft geeft een korting

van 5 euro);

− Zandvoort was in 2021 een ‘nachtmerrie’. Verwachting is dat in 2022 weer gewoon op het

circuit kan worden gereden.

8. De crosscommissie: terugblik en plannen

Mooie wedstrijd bij de Trappist die met hulp van velen is georganiseerd; nu ligt de ACC stil

vanwege de lockdown. Het kampioenschap op 9 januari gaat niet door. Gedacht wordt nog

aan een individuele tijdrit op het crossparcours. Herfst 2022 gaat er weer een ACC komen.

De crosscompetitie leidde tot de vraag of de Trappist zich niet moet verbinden aan de KNWU

in verband met de benodigde licenties (en kosten) om makkelijker mee te kunnen doen aan

de competitie. Het bestuur heeft het uitgezocht: uiteindelijk bleek lidmaatschap van de

KNWU te veel haken en ogen te hebben, waardoor het geen reële optie meer is.

9. De redactie: terugblik en plannen

In 2021 zijn er 6 i.p.v. 7 nummers verschenen. Vorig seizoen was dit ook het geval waardoor

het mogelijk was de Dr. Van Trapp-special te maken. Ook nu is er ruimte voor een special.

Deze wordt dan meegestuurd met het eerste clubnummer. Ideeën zijn nog steeds welkom...

En verder: Jeroen Zonneveld is weer terug in de redactie. Perry en Jeroen verzorgen ‘om en

om’ een nummer.

10. De website: terugblik en plannen

De website is gemigreerd naar een eenvoudiger contentsysteem: wordpress. Harold Kip is nu

nog met het laatste loodje (de klassementsmodule) bezig. De oude site staat op de nieuwe

server, het oude archief moet (handmatig) worden overgezet. Er zijn ‘handjes nodig’ om dit te

verwezenlijken. De vrijwilligers worden getraind door Marlin. De website is nu

toekomstbestendiger; hulde voor Marlin.

11. Financieel verslag 2021 & verslag kascommissie/ begroting 2022

Drie stappen: realisatie begroting 2021 | begroting 2022 | balans

Er is 2.000 euro ‘over’, volgend jaar (2022) hopelijk een ‘zwaar verlies’.

Een aantal punten: voorraad clubkleding is gedevalueerd; restant gaat verkocht worden tegen

gereduceerde prijs; er zijn nog 100 bidons; de contributiebijdrage is stabiel; de kosten voor de

nieuwe website drukken op de begroting van 2022.



Volgens Edward Loos (algemene opmerking) heeft het financiële verslag niet op de website

gestaan. Antwoord: dat is wel gebeurd, maar door de migratie naar de nieuwe website is het

(nog) niet herplaatst. Ten tijde van de mailing van de eerste poging tot ALV-vergadering stond

het er op. Volgend jaar wordt het mét de agenda meegestuurd.

Kascommissie (Liduin Bremer en Piet van Oosten): Liduin leest verklaring voor en verleent

‘met genoegen décharge aan de penningmeester’. Nieuw lid van de kascommissie gezocht:

Jack Zwartveld meldt zich. Applaus (digitaal;)).

12. Clubkleding:

Het bestellen van Trappistkleding kan komend jaar waarschijnlijk via Reessjirt; dit ook om Ben

Koeleman te ontlasten. Het plan was om de kleding van Reessjirt op de nieuwjaarsborrel te

presenteren, maar dat gaat door Covid helaas niet door. Er zijn goede ervaringen met het

wedstrijdpak, ook door Reessjirt geproduceerd. Productie en levering gebeurt bij een

minimum aantal bestellingen van 10.

Distributie gaat waarschijnlijk via de zaak van Ger Hermans lopen; ook zijn opvolger zal blij

zijn met de extra toeloop.

13. Evenementen in 2022

Joost den Hartog, Ivo Rigter en Hugo Bakker zijn bezig met het organiseren van een

driedaagse in de Vogezen, à la de 3CV in 2018. Ook voor toerrijders. Het zal in de eerste week

van de schoolvakantie in de regio Noord worden georganiseerd.

Hans Meerman oppert het invoeren van een handicapsysteem bij de wedstrijd; hij vond dat

een paar jaar geleden bij een meerdaags evenement een geslaagde keus.

14. Nieuwjaarsborrel / Medewerkersetentje??

Trappistfeest in 2022? Het bestuur gaat zich erover buigen in 2022. Initiatieven zijn welkom!

Er komt in 2022 géén nieuwjaarsborrel half januari, evt. nog wèl - als de regels het toelaten –

eind januari of februari. Het medewerkersetentje gaat - als het kan - door.

15. Rondvraag

Mart vraagt of er een overzicht is van de bekerwinnaars van de klassementen. Wedstrijdcie:

zie het clubblad.

Rinus Cerfontaine: is er nog behoefte aan een fotoredactie? De meeste ingestuurde foto’s

komen op de website en/of in het clubblad. Elk clubblad heeft een foto (op de voorkant of

achterkant) die meedingt naar de foto van het jaar. Er staan op strava veel foto’s. het zou een

boost kunnen geven als er een leuke prijs aan wordt verbonden.

Aad Janssen: het is al geslaagd als er maar één foto wordt ingestuurd...

Olav Heuting: het is zeker de moeite waard er aan te trekken. We ‘houden het erin’.

16. Slotwoord Mart

“ook al was het online, het was een volwaardige ledenvergadering, dank aan alle

commissies... het maakt de club groter...., hopelijk kunnen we het glas in 2022 met elkaar

heffen”.

Maaike Vertregt wordt bedankt voor de digitale hosting (Zoom)

Renée Kuit

Secretaris FC Trappist


