
Verslag ALGEMENE LEDENVERGADERING TWC-ATB Brabantia 

5 maart 2018 

Gasterij Het Dorpsgenot 

 

Aanwezigen: 50 leden en 3 bestuursleden. 

 

Aanvang vergadering 20.00 uur 

 

1. Opening  

Vicevoorzitter Harrie Warmoeskerken opent om 20:00 uur de vergadering en meldt 

afwezigheid door ziekte van voorzitter Harry Colsters en afwezigheid i.v.m. zakenreis 

van secretaris Toine Theuns. 

 

2. Notulen vorige vergadering 

Harrie W neemt de notulen van de vorige ledenvergadering door. Er zijn geen vragen 

of opmerkingen uit de zaal. 

 Besluit: Notulen ledenvergadering 2017 zijn goedgekeurd door de ledenvergadering. 

 

3. Jaarverslag secretaris 2017 

Niels geeft een samenvatting van het jaarverslag van de secretaris. Het verslag zal 

nog via de website of nieuwsbrief gepubliceerd worden.  

Besluit: Jaarverslag secretaris 2017 goedgekeurd door de ledenvergadering. 

 

4. Jaarverslag penningmeester 2017 

Niels licht de resultatenrekening en balans van boekjaar 2017 toe.  

Vraag uit de zaal: wat is het doel van het enorme vermogen van de club. Niels 

antwoordt dat deze situatie bij zijn aantreden 9 jaar geleden al zo was en nog wel wat 

gegroeid is, maar dat dat geen bepaald doel heeft. Enige buffer is wel nodig, maar 

deze is nu wel heel groot. Laten we in het lustrumjaar proberen een flink stuk op te 

maken. Hierbij ontstond de discussie of we kleding goedkoper kunnen aanbieden, en 

er werd ook de suggestie gedaan om een inruilactie van oude kleding te  organiseren. 

Bij diverse tochten, ook bij de openingsrit op 4 maart rijden nog veel leden in oude 

clubkleren. Enkele leden geven aan dat ze graag een warmer jack willen voor de 

wintermaanden. Een echt winterjack is er niet in de nieuwe clubkleuren. Een peiling 

in de zaal laat een behoorlijke belangstelling hiervoor zien. Niels geeft aan dat dat 

besteld kan worden . 

Besluit: Jaarverslag penningmeester 2017 goedgekeurd door de ledenvergadering. 

 

5. Verslag kascontrolecommissie 

Ben Fisser geeft namens de kascontrolecommissie (Ben Fisser, Jos Sandkuijl) aan dat 

de boekhouding netjes op orde is. De vereniging dechargeert de penningmeester voor 

het financiële beleid over 2017. 

Besluit: 

 De ledenvergadering verleent décharge aan de penningmeester voor het boekjaar 

2017; 

 Benoeming nieuwe kascontrolecommissie. Hiervoor zijn Ben Fisser, Hans van 

Riet en John Vredenberg beschikbaar. 

 

6. Lustrumbegroting 

Niels presenteert de begroting voor 2018 waarin voorgesteld wordt om €12.000 



verlies te maken, met name verdeeld over diverse lustrumactiviteiten, zoals 

lustrumfietsweekend, lustrumfeest en lustrumkleding. Tijdens de discussie wordt er 

ook gevraagd naar de beschikbaarheid van sokken in de clubkeuren. Dit  wordt 

meegenomen.  

Besluit: De vergadering gaat akkoord met de lustrumbegroting. 

 

7. Benoemingen en vacatures bestuur 

Rob Keijser neemt afscheid als bestuurslid, maar blijft gedurende de vergadering wel 

aan de bestuurstafel om punt 8 toe te lichten. Martijn van Maasakkers heeft 

aangegeven toe te willen treden tot het bestuur en de vergadering gaat daarmee 

akkoord. Martijn neemt plaats aan tafel. 

Besluit:  

 Martijn van Maasakkers benoemd als bestuurslid; 

 Rob Keijser treedt af als bestuurslid. 

 

8. Toerkalender 

 De toerkalender 2018 staat online en zal dit jaar niet op papier verspreid worden. Er is 

wel een makkelijk printbare versie beschikbaar en ook een versie die beter op de 

mobiele telefoon bruikbaar is. 

 Er staan een aantal tochten op de kalender met onbekende coördinator, o.a. door het 

vertrek van Tiny Gielen bij de vereniging. De leden wordt gevraagd om zich als 

trekker bij de tochten met onbekende coördinator te melden, dan zal dit op de website 

aangepast worden. Besluit: Tochten zullen alleen doorgaan indien er iemand als 

coördinator optreedt. 

 Norbert Piket meldt dat bij zijn Herfsttocht de afstand foutief vermeld staat. Dit zal 

worden aangepast in de toerkalender. 

 Er ontstaat discussie over de afstanden in de toerkalender. Groep 30 rijdt op dinsdag 

en vrijdag namelijk geen 60 maar vaak 75 km. Tevens wordt de 75 km op zondag 

vaak korter, maar dat is voor werkenden, die niet op dinsdag en vrijdag meegaan, niet 

wenselijk. Iedereen is het er over eens dat het uitgangspunt moet zijn dat de afstand in 

het toerprogramma ook nagestreefd moet worden. Besluit: gewone clubritten in de 

kalender op dinsdag, vrijdag en zondag worden gewijzigd naar 70 km.  

 Groep 30 bepaalt soms op zondag dat er op de daaropvolgende dinsdag niet op 

dinsdagmiddag maar op dinsdagochtend een langere tocht gereden wordt. 

Afgesproken is om dit soort wijzigingen via mail of whatsapp ook buiten groep 30 

kenbaar te maken. 

 

9. Nieuwe opzet Omloop der Kempen (ODK) 

Niels licht bij afwezigheid van Harry C de nieuwe opzet van de toertocht toe. Door 

deze op dezelfde dag als de wedstrijd te organiseren hoopt de Stichting ODK meer 

deelnemers te trekken. Voor ons betekent het dat er op zaterdag i.p.v. vrijdag 

uitgepijld zal worden en zijn er enkele wijzigingen in het parcours rond start/finish 

om niet in conflict te komen met de wedstrijdrijders. Bijkomend probleem is dat op 

dezelfde dag de Abdijentocht verreden wordt. We proberen zoveel mogelijk met 

elkaar rekening te houden en zullen achteraf evalueren hoe dit verloopt. De 

organisatie zal vrijwilligers benaderen voor de benodigde taken. Ook Rene van de 

Velden zoekt nog vrijwilligers voor de overige evenementen in het wielerweekend. 

 

 

 



10. Fietsweekend 

Norbert vraagt aandacht voor het lustrumfietsweekend van 2018. We verblijven in 

een hotel in Raalte. Er zullen routes vanuit Veldhoven gemaakt worden (~180 km), 

maar het is ook mogelijk om vanuit Raalte kortere afstanden te rijden. Er zijn al meer 

dan 40 deelnemers aangemeld. Johan van Dijk vraagt of het fietsweekend volgend 

jaar een week eerder kan i.v.m. vakanties. Ben antwoord dat dat kan als hij zelf in de 

organisatie komt. 

 

11. Rondvraag 

Ben vraagt of we niet alle leden meer kunnen betrekken als vrijwilliger door iedereen 

min of meer te verplichten om per jaar minimaal één taak te kiezen uit een lijst van 

mogelijkheden. Het bestuur vindt dit een goed idee en gaat hier zo snel mogelijk mee 

aan de slag. 

 

Besluiten 

Ledenvergadering gaat akkoord met notulen ledenvergadering 2017. 

Ledenvergadering gaat akkoord met het jaarverslag secretaris 2017. 

Ledenvergadering gaat akkoord met het jaarverslag penningmeester 2017. 

De ledenvergadering verleent décharge aan de penningmeester voor het boekjaar 2017 

Benoeming nieuwe kascontrolecommissie 

Ledenvergadering gaat akkoord met de lustrumbegroting 

Ledenvergadering benoemt Martijn van Maasakkers als nieuw bestuurslid 

Rob Keijser treedt af als bestuurslid 

Toertochten gaan alleen door als er iemand als coördinator optreedt 

Gewone clubritten in de kalender op dinsdag, vrijdag en zondag worden gewijzigd naar 70 

km. 

 

Namens het bestuur, 

Toine Theuns, secretaris 


