
Verslag ALGEMENE LEDENVERGADERING TWC-ATB Brabantia 

20 februari 2017 

Gasterij Het Dorpsgenot 

 

Aanwezigen: 44 leden en 5 bestuursleden. 

 

Aanvang vergadering 20.00 uur 

 

1. Opening  

Voorzitter Harry Colsters opent de vergadering. Wegens stem- en gehoorproblemen 

wordt het voorzitterschap van deze ledenvergadering overgedragen aan vice-

voorzitter Harrie Warmoeskerken. 

 

2. Notulen vorige vergadering 

In verband met de afwezigheid van secretaris Toine Theuns zijn deze notulen niet 

uitgedeeld in ledenvergadering. De vice-voorzitter vat ze kort samen. Er zijn geen 

opmerkingen vanuit de leden. 

  

Besluit: Notulen ledenvergadering 2016 zijn goedgekeurd door de ledenvergadering. 

 

3. Jaarverslag secretaris 2016 

Penningmeester Niels Geerts neemt het jaarverslag door i.v.m. de afwezigheid van de 

secretaris. De meest opmerkelijke punten waren: 

 Toename dames in ledenbestand. Nu 15 dames leden; 

 Ledenvergadering zit nu op frequentie van 1x per jaar wat goed voldoet; 

 Toertochten, fietsweekend & bestuurssamenstelling wordt kort besproken; 

 Afsluitend stuk van de secretaris in het jaarverslag (over social media) wordt ook 

kort besproken. 

 

Besluit: Geen opmerkingen en goedgekeurd door de ledenvergadering. 

 

4. Jaarverslag penningmeester 2016 

De penningmeester neemt het jaarverslag op hoofdpunten door: 

 Eigen vermogen is € 3.800 gegroeid; 

 Vergaderkosten lager i.v.m. 1x per jaar ledenvergadering i.p.v.2; 

 Bestuurskosten lager i.v.m. geen bestuursetentje wegens ziekte Harry Colsters; 

 Hogere opbrengst clubtochten (OdK en ATB tochten) door de hoge opkomst. 

 

Vraag Nobert Piket: Waarom zit er zoveel verschil in uitgave winter en voorjaars 

MTB? 

Antwoord: In winter MTB wordt veel ingekocht wat voor een deel ook gebruikt 

wordt in voorjaars MTB. 

  

Besluit: Jaarverslag 2016 goedgekeurd door de ledenvergadering. 

 

5. Verslag kascontrole commissie 

Jos Sandkuijl meldt namens de kascommissie dat uit de controle geen bevindingen 

zijn gekomen en de kas is goedgekeurd. Er is geen nieuwe kascommissie benoemd.  

 



6. Toerschema 2017 

Rob bespreekt schema 2017. Belangrijkste mededeling is dat er dit jaar een dames 

vertrek is toegevoegd in toerboekje te weten zondag 9:15 uur bij de Spar. 

 

7. Papieren versie toerboekje 

Het bestuur legt aan de leden voor of er nog wel een papieren versie van het 

toerboekje nodig is. Het toerprogramma is digitaal beschikbaar en het zou een goede 

kostenbesparing betekenen. Daar komt bij dat het nu een goed moment is, omdat er 

nieuwe sponsorcontracten worden opgesteld, wat ons ontslaat van de verplichting 

advertenties af te drukken in het toerboekje. 

 

Vraag Tiny Gielen: Blijft er wel een toerprogramma gemaakt worden?  

Antwoord: Natuurlijk. 

 

Stemming: Vijf leden tegen, de overige leden zijn voor het stoppen van de papieren 

versie van het toerboekje. Er wordt toegezegd dat er een pdf bestand op de website 

komt om het toerprogramma makkelijk te kunnen printen. 

 

Besluit: de ledenvergadering gaat akkoord met het voorstel om te stoppen met de 

papieren versie van het toerboekje. 

 

8. Familiefietstocht 

 De vice-voorzitter licht kort toe dat er de laatste twee jaar te weinig animo was voor 

deze tocht. Voor 2017 is de tocht uit het toerprogramma geschrapt. 

 De penningmeester stelt voor om mogelijk iets anders te organiseren in september. 

 

9. Pauze 

Geen pauze 

 

10. Vacatures bestuur 

Arie-Jan Vermeulen wordt aan de leden voorgesteld als de nieuwe penningmeester. 

 

Besluit: Leden gaan akkoord met de benoeming van Arie-Jan Vermeulen als 

opvolger van Niels Geerts. 

 

Verder werden de volgende mededelingen gedaan:  

 Henri Cox treedt af als bestuurslid 

 Rob Keijser geeft aan dat dit zijn laatste jaar wordt. 

 (Voormalig) penningmeester Niels Geerts geeft aan de MTB & toerkalender 

activiteiten van Rob over te nemen 

 Harry Colsters neemt de Omloop der Kempen activiteiten over. 

 

11. Vrijwilligers 

 Rob Keijser bedankt de vrijwilligers van de MTB tocht van 19 februari. Met 569 

deelnemers een record aantal inschrijvingen. Tevens waren er erg veel positieve 

geluiden van de deelnemers. 

 Harry Colsters zoekt extra vrijwilligers voor de organisatie OdK (weekend 20/21 

mei), met name op donderdag uitpijlen en borden plaatsen en op maandag weer 

ophalen. Dit levert Brabantia € 1000,- op. Harry deelt een lijst uit aan de leden 



waarop vrijwilligers zich aan kunnen melden. De activiteiten op donderdag en 

maandag zijn per auto (180 km) en nemen bijna een hele dag in beslag. 

 

Vraag Rene vd Velden: Hoeveel vrijwilligers zijn er in de weer met organiseren 

OdK? 

Antwoord: 40 man. 

 

12. Feestavond 

Niels Geerts zoekt vrijwilligers om een feestavond mee te organiseren begin 

september. Tijdens de vergadering meldt zich helaas niemand. 

 

13. Clubweekend 

9-11 juni, Kleve. Henny de Vroom licht het weekend kort toe: 

 Een ander hotel dan 2013 (dichter in het centrum); 

 Er is dit jaar een vlakke rit naar Kleve, speciaal voor de senioren; 

 Er zijn nog voldoende plaatsen; 

 Aanmelden moet uiterlijk midden maart i.v.m. reservering. 

 

14. Jubileumcommissie 2018 (60 jaar Brabantia) 

Niels Geerts vraagt of er mensen zijn dit mee willen organiseren voor volgend jaar. 

Henri Cox meldt zich aan, meer vrijwilligers worden nog gezocht. Verder de vraag 

aan de leden om ideeën aan te dragen voor dit jubileum. 

 

15. Rondvraag 

Tiny Gielen: bij de MTB tocht werd soms richting gemist door onduidelijke pijlen. 

Kunnen we geen nieuwe pijlen laten maken in signaal kleuren? 

Antwoord bestuur: hier gaan we serieus naar kijken. We hebben geld in kas om dit 

aan te pakken. 

 

Wil Dekkers: er staat af en toe onzin op de website, o.a. Pools. Kan dit niet 

verwijderd worden? 

Antwoord bestuur: Dirk-Jan Bosma heeft dit onlangs verwijderd. De laatste melding 

dateert van12 februari. We kunnen het niet volledig voorkomen, maar proberen de 

onzin zo snel mogelijk te verwijderen. 

 

Tiny Gielen: zijn de toerversie routes van OdK anders? 

Antwoord  Rob Keijser: toertocht blijft grotendeels hetzelfde. 

 

Niels Geerts: wordt de nieuwsbrief wel gelezen? Voldoet deze? 

Antwoord leden: deze voldoet en wordt zeker gelezen. 

 

 

Besluiten 

Ledenvergadering gaat akkoord met notulen ledenvergadering 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 

toerboekje.  



Ledenvergadering gaat akkoord met de benoeming van Arie Jan Vermeulen tot 

penningmeester. 

 

Namens het bestuur, 

Toine Theuns, secretaris 


