Jaarverslag “TWC-ATB Brabantia” over 2017
Ontwikkeling Ledenbestand
 Aantal leden per 31 december 2016
 Aantal leden per 31 december 2017

Waarvan (per 01-01-2018):
 Ereleden/Leden van Verdienste
 A-leden (toerfietskaart houders)
 B-leden 2e gezinslid
 C-leden (1 september regeling)
 D-leden (1 september regeling gezinslid)
 M-leden TFK bij andere toerclubs
 L-leden (niet toerfietskaart houders)
 Geroyeerde leden
 J-leden





215
215

8
189
10
3
0
4
1
0
0

Gemiddelde leeftijd 56,3 jaar
Jongste (dames)lid 18 jaar
Oudste, nog fietsend lid 89 jaar
Aantal vrouwelijke leden 14

Ledenaantal blijft constant, de gemiddelde leeftijd blijft rond de 56, aantal damesleden
groeit langzaam.
 Oudste, nog fietsend lid: 89 jaar
 Opgegeven als vrijwilliger: 90

Vergaderingen/bijeenkomsten
In 2017 is één algemene ledenvergadering gehouden.
Algemene ledenvergadering 20 februari 2017
Aanwezig: leden 44, bestuur 5.
Tijdens de algemene ledenvergadering zijn de volgende besluiten genomen:
Ledenvergadering gaat akkoord met notulen najaarsvergadering 2016.
Ledenvergadering gaat akkoord met het jaarverslag secretaris 2016.
Ledenvergadering gaat akkoord met het jaarverslag penningmeester 2016.
Kascontrole commissie keurt jaarverslag 2016 penningmeester goed.
Ledenvergadering gaat akkoord met het voorstel om te stoppen met de papieren versie van
het toerboekje.
Ledenvergadering gaat akkoord met de benoeming van Arie-Jan Vermeulen als opvolger
van Niels Geerts.
Bestuursvergaderingen
Het bestuur heeft in 2017 zeven keer vergaderd.
Subsidieaanvragen
In 2017 is de subsidieaanvraag bij de gemeente Veldhoven voor de Toerversie van de
Omloop der Kempen wederom gehonoreerd met €425,- .
NTFU tochten
Door TWC-ATB Brabantia in 2017 georganiseerde NTFU tochten:

Stickerkoning ATB
Omloop der Kempen
Winter ATB

Datum
Zo 19 feb
Za 20 mei
Zo 3 dec

Deelnemers
552
260
225

Het valt met name op dat de opkomst bij de ATB tochten sterk afhankelijk is van de
weersomstandigheden. Zo zagen we een record opkomst bij de Stickerkoning ATB tocht in
februari en een zeer lage opkomst bij de anders zo goed bezochte Winter ATB tocht in
december. Onze vrijwilligers hoeven voor het slechte weer overigens niet thuis te blijven,
want mede door bijdragen van onze sponsoren Orthopedie De Vroom en Intersport Van Den
Broek heeft Brabantia “doorwerkjassen” aangeschaft die iedereen warm en droog houdt en
ook nog een professionele clubuitstraling geeft.
De opkomst bij de Omloop der Kempen blijft constant op een relatief laag niveau, terwijl deze
tocht de meeste inspanning vergt om te organiseren. Samen met de Stichting OdK wordt
naar een vernieuwde opzet gekeken. Meest opvallende vernieuwing wordt de verplaatsing
van de toertocht van de zaterdag naar de zondag.
Fietsweekend Kleve van vrijdag 9 tot zondag 11 juni 2017:
Wederom kunnen we terugkijken op een zeer geslaagd fietsweekend met veel deelnemers.
De uitstekende organisatie was deze keer in handen van Henny de Vroom, Henny Ippen en
Niels Geerts. De verslagen van het weekend zijn te lezen in de nieuwsbrief van juli 2017.
Activiteiten
Spinnen
In de winter 2017-2018 waren er wederom 25 deelnemers op het Brabantia uur bij Artisport.
Zaaltraining
De gemeente Veldhoven heeft in 2017 een andere indeling van sportaccommodaties
gehanteerd. Voor Brabantia betekende dat een verplaatsing van de zaaltraining van de
gymzaal aan de Van Vroonhovenlaan naar de gymzaal op de Messenmaker. Door deze
locatiewijziging en de relatief geringe belangstelling is besloten met de zaaltraining te
stoppen.
Bestuur
In 2017 waren er enkele wijzigingen in de samenstelling van het bestuur. Henri Cox trad
terug als bestuurslid en Arie Jan Vermeulen werd benoemd als penningmeester en opvolger
van Niels Geerts. Niels bleef aan als gewoon bestuurder. Helaas bleek het voor Arie Jan niet
mogelijk het penningmeesterschap te combineren met zijn privé- en werksituatie en is
teruggetreden. Niels neemt het penningmeesterschap waar tot een opvolger is gevonden.
Arie Jan is akkoord gegaan titulair in functie te blijven totdat zijn opvolger is aangesteld. Dit
voorkomt veel administratieve rompslomp met in- en uitschrijvingen bij de Kamer van
Koophandel. Effectief betekent dit dat er na het aftreden van Rob maar vier bestuursleden in
functie zijn, waarvan één met een dubbele taak. Dit is te weinig om op langere termijn de
vereniging draaiende te houden. Het is wenselijk dat het bestuur met twee, of misschien
zelfs drie personen wordt uitgebreid, waarbij we eventueel kunnen kijken naar een andere
verdeling van taken. Ook hier geldt: vele handen maken licht werk.
Het rooster van aftredende bestuursleden ziet er voor 2018 als volgt uit:
Rooster aftreden
bestuur
Voorzitter
Vice-voorzitter
Secretaris

Naam
Harry Colsters
Harrie
Warmoeskerken
Toine Theuns

Bestuurslid

Niels Geerts

2016

2017
herkozen

herkozen
herkozen

2018

herkiesbaar
herkiesbaar
niet
herkiesbaar

Bestuurslid

Henri Cox

Bestuurslid

Rob Keijser

Penningmeester

Arie Jan Vermeulen

afgetreden
herkozen
gekozen

niet
herkiesbaar
niet
herkiesbaar

Reglement
Bestuursleden treden om de twee jaar af
Dit geschiedt bij toerbeurt volgens een rooster
Voorzitter en secretaris kunnen niet tegelijk aftreden
Indien niemand anders zich kandidaat stelt, worden de aftredende bestuursleden
geacht te zijn herkozen, mits zij zich herkiesbaar hebben gesteld.
Ter afsluiting
We hebben 2017 afgesloten en zijn aanbeland in 2018. Het jaar waarin we stilstaan bij het
60-jarig bestaan van TWC-ATB Brabantia. Uiteraard laten we dit jaar niet ongemerkt
voorbijgaan en zullen er enkele speciale jubileumactiviteiten op de kalender staan. Vroeger,
toen het nog de Rooms Katholieke Wielerclub BRABANTIA was, werden de festiviteiten
geopend met een Heilige Mis ter intentie van al onze levende en overleden clubleden. Het
Rooms Katholieke is in die 60 jaar op de achtergrond geraakt, hoewel velen van ons in
Scherpenheuvel toch nog een kaarsje aansteken.
Het clubgevoel is echter altijd overeind gebleven en dat is een bijzondere prestatie. Een
toerclub als Brabantia kent zoals bij andere sportverenigingen geen trainingen en
wedstrijden, waarbij leden verplicht moeten verschijnen. Bij Brabantia fiets je mee omdat je
dat zelf graag wilt en wanneer het jou uitkomt. Ondanks die vrijblijvendheid blijft de opkomst
bij de clubritten goed, organiseren we toertochten met behulp van de inzet van onze
geweldige vrijwilligers en zijn sponsoren bereid ons te ondersteunen. Blijkbaar is er iets
ongrijpbaars wat ons bindt, laten we het maar de “Brabantia” factor noemen.
Met 60 jaar mag je met recht een vereniging met historie genoemd worden. Laten we die
koesteren en tegelijkertijd werken aan een moderne vereniging waarbij iedereen met plezier
meefietst en meehelpt.
Namen het bestuur van TWC-ATB Brabantia wensen we iedereen weer veel plezierige en
veilige fietskilometers.
Toine Theuns,
Secretaris

