
JAARVERSLAG SECRETARIS WTC DE HELLEN (2016)    4-11-2016 

 

Inleiding 

Met trots kunnen we terug kijken op een heel mooi fietsjaar. Waarom met trots? 

Het antwoord is simpel maar de realisatie hiervan is absoluut niet vanzelfsprekend! Namelijk door de 

geweldige inzet, enthousiasme, fanatisme en teamwork van en door veel leden leidt dit tot een 

kwalitatief goed georganiseerde wielertoerclub waar we met zijn allen trots op kunnen zijn. Dit is en 

blijft dè uitdaging. 

 

Dit jaarverslag geeft een overzicht van het bestuur, haar activiteiten, bereikte doelen en een Horizon 

voor WTC De Hellen. Periode, ALV-2015 t/m ALV-2016. 

In de bijlage worden vier voorstellen tot wijzigen/aanpassen in het huishoudelijk reglement 

weergegeven. 

 

Bestuur WTC De Hellen 

Het bestuur bestaat uit vijf leden, Karin Lokers (voorzitter), Arno Brouw (penningmeester), Cor 

Vermeer (secretaris), Hendrik Dejonckheere en Pieter van Grimbergen (bestuursleden). 

Na de ALV 2015 is Maarten Scholtze afgetreden als secretaris en heeft Cor Vermeer het stokje van 

hem overgenomen. Complimentjes en dank aan Maarten hoe hij e.e.a. heeft overgedragen en de 

bereidheid te ondersteunen in “the day after”. Voor de vacature bestuurslid is als kandidaat Pieter van 

Grimbergen voorgedragen en er is door de leden unaniem ingestemd. Dit alles maakt het bestuur 

volledig inzetbaar. 

 

Ledenaantal 

Totaal aantal leden is nu 206 en met ingang van 2017 een reductie naar 199 leden. Dit jaar zijn er 20 

nieuwe leden bijgekomen en 7 hebben hun lidmaatschap beëindigd. De gemiddelde leeftijd van onze 

leden ondervindt nog steeds een licht stijgende lijn van 51,02 naar 51.7 jaar. Dit is overigens een trend 

die zich landelijk voordoet. 

 

Feitelijke activiteiten afgelopen jaar 

1. Van het aantal bestuursvergaderingen - dit seizoen - hebben er inmiddels vier plaats gevonden en 

dit kalenderjaar volgt er nog een. 

 

2. Daarnaast heeft het bestuur overleg gehad/betrokken geweest: 

 Regio NTFU (3 maal) 

 Toerclub Tilburg (TCT’93) (2 maal) 

 VTT-commissie (1 maal) 

 Website-commissie (1 maal) 

 Evenementen-commissie (1 maal) 

 Workshop Wegkapiteins 

 Bestuur en commissies overleg 

 

In 2015 zijn we gestart met een overleg tussen alle commissies en het bestuur. Dit om e.e.a. 

goed op elkaar af te stemmen dan wel te harmoniseren om van hieruit beleid aan te passen dan wel 

toekomst gericht te vormen. Dit is door alle partijen zo positief ervaren dat we ook dit jaar hier 

weer invulling aan hebben gegeven - met dien verstande - het overleg te verdelen over twee 

avonden in plaats van een avond. Met als belangrijkste reden dat er per commissie voldoende tijd 

ter beschikking zou zijn. 

  



Het Bestuur/commissies-overleg heeft plaatsgevonden op 14 en 15 september 2016. 

Lokatie: Civil Support (Corry en Jos Coppelmans). Met hartelijke dank aan Corry en Jos voor het 

faciliteren van deze en meerdere WTC De Hellen-gelegenheden. 

 

14 september 2016 15 september 2016 

a. Website-cie d. Lief en Leed-cie 

b. Toer- en MTB-cie e. Evenementen-cie 

c. VTT-cie  

 

a. Website-cie 

De website heeft zich als communicatiemiddel van de vereniging al lang bewezen en is niet meer 

weg te denken. Om de communicatie middels de website up-to-date te laten functioneren is de 

lay-out en gebruiksvriendelijkheid van de Website dit jaar flink aangepast. 

Het publiceren van fiets gerelateerde foto´s waarop vanzelfsprekend leden zijn afgebeeld is in het 

kader van de privacy wetgeving soms toestemming nodig. De website is het middel, voor wat en 

hoe onze wielertoerclub zich presenteert naar de leden maar ook extern. Elk lid heeft inmiddels 

de ervaring dat de foto´s op de website, integer en wel overwogen worden geplaatst.  

Om aan deze regelgeving gehoor te geven en geen afbreuk te doen aan het representatieve niveau 

van de website, stelt het bestuur voor een uitbreiding aan te brengen in het huishoudelijk 

reglement, artikel 23, Redactie clubblad/website. Zie  de bijlage van dit verslag. 

 (Nadere toelichting, zie verslag Website-cie) 

 

b. Toer- en MTB-cie 

Ook dit jaar kunnen we weer terugkijken op een prachtige en goed gevulde kalender. Voor 

iedereen wat wils. 

“Voor iedereen wat wils” Dat impliceert ook dat er verschillen mogelijk zijn in fietsprestaties. De 

een is nu eenmaal sterker dan de ander, logisch. Binnen onze vereniging proberen we dit te 

ondervangen door de verschillende snelheidsgroepen met als regel, “Samen uit samen thuis”. Dit 

werkt over het algemeen goed. Echter bij ritten met verplaatsing kunnen de verschillen niet te 

groot zijn omdat dit leidt tot niet gewenste wachttijden tijdens de ritten. Voor niemand leuk.  

Daarom wil het bestuur de toercommissie de bevoegdheid geven om een lid die niet capabel 

genoeg voor de betreffende rit, te mogen weigeren. 

Toestemming voor het effectueren van deze regel zal tijdens de ALV aan de leden worden 

voorgelegd. In geval van een positieve stemming dient het huishoudelijk reglement, artikel 22 

Toercommissie te worden uitgebreid/aangepast. Zie de bijlage van dit verslag.  

(Nadere toelichting, zie verslag Toer- en MTB-cie) 

c. VTT-cie 

2016 is het 60-jarig jubileum van de NTFU. In het kader van dit jubileum heeft de NTFU onder 

andere een twaalftal tochten - voor verenigingen die aangesloten zijn bij de NTFU - geselecteerd 

en het predicaat Jubileumdimensie toegekend. Dit betekende extra publiciteit en de nodige 

egards. De Rabo VTT-2016 heeft zich dusdanig weten te profileren dat zij tot een van de twaalf 

jubileumtochten is verkozen. Met de wetenschap dat er bij de NTFU, 641 verenigingen lid zijn 

mogen we terecht trots zijn op onze vereniging.  

 

Oprechte dank aan alle leden die hun bijdrage hebben geleverd om dit succes te behalen.  

Graag doen wij weer een beroep op jullie bijdrage voor de VTT-2017, (15 januari 2017). 

Reserveer alvast in je agenda.  

 

Om dit VTT succes te continueren dan wel te verbeteren wordt er steeds zowel voor- als achter de 

coulissen aan allerlei zaken gewerkt.  

Willen we het gebruik van het mooie VTT-parcours in de toekomst borgen dan is het 

noodzakelijk toestemming van de landeigenaren te behouden. Om dit te borgen hebben Karin en 



Pieter een constructief overleg gehad met Landeigenaar, Guus van Puijenbroek en dit resultaat 

gecommuniceerd met de VTT-cie. 

 

(Nadere toelichting, zie verslag VTT-cie) 

 

d. Lief en leed-cie 

Gezien het aantal leden steeds rond de 200 ligt, is de samenhorigheid onder leden een groot goed. 

Door toedoen van de lief en leed-cie wordt er aandacht geschonken aan de lief en leed situaties 

die zich binnen onze vereniging voordoen. Ook dit jaar heeft deze commissie weer haar nut 

bewezen. 

 

(Nadere toelichting, zie verslag Lief en leed-cie) 

 

e. Evenementen-cie 

Allerlei “niet”-fiets gerelateerde activiteiten worden door de evenementen-cie georganiseerd. 

Onder andere de sponsoractie, “Het glazen huis”. Voor de tweede maal heeft WTC De Hellen 

haar bijdrage geleverd aan deze sponsoractie. De opbrengst was minder dan vorig jaar maar heeft 

altijd nog een bedrag van 2552 € opgebracht. 

Ook organiseren zij activiteiten, zoals de BBQ, Gezinsdag etc. waarbij de nadruk ligt op het 

betrekken van het thuisfront. 

 

(Nadere toelichting, zie verslag Evenementen-cie) 

 

Doelstellingen 2016  

 Onze gestelde doelen van minimaal 15% dames op het totale ledenbestand is nog niet 

behaald maar het bestuur is vast van plan om dit tot prioriteit te verheffen. Een brochure 

speciaal gemaakt voor potentiële dames-leden is in de maak om te verspreiden in onze 

omgeving en daardoor meer dames-leden aan te trekken.  

 Doel nog steeds niet bereikt, de teller is helaas blijven steken op 10%. Toch blijft dit een 

aandachtspunt binnen het bestuur. Een van de promotiemiddelen, ladiesday had dit jaar een 

wat tegenvallende opkomst. Wel is de publiciteit opgezocht door twee publicaties omtrent 

onze Wielertoerclub in het Goirles Belang te plaatsen. 

 Groter draagvlak creëren voor de wegkapitein en om veilig te fietsen. Om hier volgend 

seizoen een nog betere invulling aan te geven roepen we de leden op om zich op te geven 

voor de cursus wegkapitein in 2016. Tijdens de ALV zal dit verder worden toegelicht. 

 Naast de twaalf NTFU opgeleide wegkapiteins zijn er op 8 maart nog eens acht leden intern 

door Marc Brock en Govert van Gorp opgeleid tot wegkapitein. De nieuwe wegkapiteins zijn, 

Corry Coppelmans, Jan van Nunen, Toon Verdaasdonk, Peter Hornman, Bart van Bergen, 

Hans de Brouwer, Lucien Slaats en Marten van der Schaaf. 

 Het bestuur heeft veilig(er) fietsen hoog in het vaandel staan en hieraan wordt invulling 

gegeven door: 

 Het wegkapitein beleid. 

 Het document Veilig(er) fietsen nog eens extra onder de aandacht te brengen, door elk 

lid persoonlijk per mail hierop te attenderen. 

 Toezien op de naleving van toerregels tijdens het fietsen en indien nodig het 

ondernemen van actie als deze regels niet worden nageleefd. Het bestuur heeft in dit 

kader bijvoorbeeld een formele waarschuwingsbrief vanwege onveilig fietsgedrag 

naar een lid gestuurd. 

 Niet elke beginnende fietser - helaas ook ervaren fietsers - hebben voldoende skils om 

in groepsverband verantwoord en veilig in het peloton mee te fietsen. Om dit te 

verbeteren wil het bestuur een Safety-first-cie oprichten geleidt door wegkapiteins die 



beginnende fietsers begeleidt zodat deze prettig en veilig kunnen integreren binnen 

onze fietsclub. De volgende leden zijn bereid gevonden hier invulling aan te geven, 

Marc Brock, Jan van Nunen, Govert van Gorp en Neel Spapens. 

 

            Toestemming voor het effectueren van een Safety-first-cie zal tijdens de ALV 

aan de leden worden voorgelegd. In geval van een positieve stemming dient het 

huishoudelijk reglement, artikel 19, te worden uitgebreid/aangepast. Zie de bijlage van 

dit verslag.   

 Het opstellen van een goed sponsor beleid. Dit gaat in 2016 verder uitgewerkt worden. 

 Het bestuur heeft leden benaderd om deel uit te willen maken van een op te richten 

Sponsorcommissie. Er zijn een vijftal leden bereid gevonden hieraan invulling te willen geven. 

De bereidwillige leden zijn, Pieter van Grimbergen, Hans Rogiers, Geert-Jan Houtepen, Toon 

Verdaasdonk en Paul Schellekens. 

 Toestemming voor het effectueren van een Sponsorcommissie zal tijdens de ALV aan de 

leden worden voorgelegd. In geval van een positieve stemming dient het huishoudelijk 

reglement, artikel 19, te worden uitgebreid/aangepast. Zie de bijlage van dit verslag. 

 Beleidsuitgangspunten bestuurlijke organisatie. Hiervan is een concept op papier gezet (zie 

bijlage) en zal in 2106 verder worden uitgewerkt. 

 Beleidsdocumenten zijn voorafgaand aan het bestuur/commissies overleg van 14 en 15 

september aan alle commissies voorgelegd en inhoudelijk tijdens het overleg bediscussieerd. 

Er dienen nog enkele aanpassingen te worden aangebracht zodat alle partijen hier naar kunnen 
handelen. De beleidsdocumenten worden te zijner tijd op de website geplaatst.  

 Onderzoeken of we de MTB/ATB activiteiten ook kunnen uitbreiden naar het zomerseizoen 

en uiteindelijk een kalender kunnen maken voor een vaste groep MTB/ATB leden 

gedurende het hele jaar. 

 

 Het bestuur/commissieoverleg heeft uitgewezen dat hier nog geen animo voor is. Maar dit 

blijft zeker een punt van aandacht. 

   

Horizon WTC De Hellen 

 

“Stilstand is achteruitgang”. Door het enthousiasme en ambitieniveau dat binnen onze wielertoerclub 

in ruime mate aanwezig is dienen we zorg te dragen dat dit binnen kaders zich kan ontwikkelen. 

 

Om de potentiele groei ruimte te bieden is de verwachting dat het organisatorisch gezien op bestuurlijk 

vlak complexer zal worden en om dit soelaas te bieden heeft het bestuur een beleidsplan,  “Horizon 

WTC De Hellen” ontwikkelt. Het bestuur wil dit beleidsplan het komend jaar uitrollen. 

 

 Beleidsplan Horizon WTC De Hellen. 

 

“WTC De Hellen is een toerwielerclub voor de sportieve fietser met de racefiets en/of MTB. 

De belangrijkste doelstellingen van onze bestuurlijke organisatie zijn het kweken van belangstelling 

voor en het stimuleren van de fietstoersport, in de ruimste zin van het woord. Realisatie door het 

organiseren van toertochten voor de eigen leden alsmede de eigen leden in staat te stellen deel te 

nemen aan toertochten, georganiseerd door andere verenigingen. 

Tevens wordt er gestreefd naar continuïteit, gezelligheid en veiligheid. Om dat te realiseren is het van 

belang dat de club zo veel mogelijk verantwoordelijkheid spreidt over de leden. Daarom hanteren we 

een structuur waarbij het bestuur de lijnen uitzet en alle uitvoerende activiteiten afgezien van het 

secretariaat en het penningmeesterschap worden  uitgevoerd door commissies. 

 



Het is de taak van het bestuur om het doel, de rol en functie van een commissie te definiëren en 

daarnaast een aantal kaders te zetten op het punt van financiën,  veiligheid en bemensing. Binnen deze 

kaders kan een commissie in alle vrijheid haar werk doen. Daarbij blijft overeind dat het bestuur in 

alle gevallen de eindverantwoordelijkheid blijft dragen en dus in specifieke gevallen ook aanvullende 

aanwijzingen kan geven of voorwaarden kan stellen. 

 

Binnen deze kaders kan een commissie in alle vrijheid haar werk doen. Daarbij blijft overeind dat het 

bestuur in alle gevallen de eindverantwoordelijkheid blijft dragen en dus in specifieke gevallen ook 

aanvullende aanwijzingen kan geven of voorwaarden kan stellen.” 

 

Plan van aanpak: 

 a)Uitbreiding commissies: 

 Sponsorcommissie 

 Safety-firstcommissie 

b) Samenvoegen commissies:  

 Toer- en MTB commissie 

c) Beleidskader per commissie invoeren. 

 

 

Namens het bestuur opgemaakt. 

 

Cor Vermeer 

 

 Secretaris WTC De Hellen 

 

Goirle, November 2016  



Bijlage: Voorstel wijzigingen/aanpassingen huishoudelijk reglement WTC De Hellen. 

 

1. Privacy foto’s: 

Uitbreiding  Artikel 23 - Redactie clubblad/website  
1. De redactie van het clubblad/de website wordt benoemd door het bestuur. 

2. Zij bestaat uit ten minste drie leden waarvan er een als voorzitter fungeert. 

3. Zij verzorgt de samenstelling en het onderhoud van de website van de vereniging. 
4. Zij draagt zorg voor het publiceren van reisverslagen en van artikelen die een voorlichtend karakter hebben 

betreffende het toerfietsen. 

 Na 23.4  23.5:  

5.  leden van de vereniging geven toestemming voor het plaatsen van persoonlijke foto’s op de 

website. Bezwaar hier tegen dient schriftelijk of per mail aan de secretaris te worden gemeld. 
6. Voor haar activiteiten stelt zij een begroting op en legt deze ter goedkeuring voor aan het bestuur. 
7. Zij stelt aan het einde van het boekjaar een jaarverslag samen ten behoeve van de Algemene Leden Vergadering. 

8. Het clubblad en de website van de vereniging gelden beiden als het officiële orgaan van de vereniging. 

9. In het clubblad/via de website worden de officiële mededelingen door of namens het bestuur opgenomen. Het 

bestuur is verantwoordelijk voor de inhoudelijke weergave van deze mededelingen. 

 
2. Hiërarchie Toercie: 

Uitbreiding  Artikel 22 – Toercommissie  
1. De toercommissie wordt benoemd door de Algemene Ledenvergadering op basis van een voorstel door het bestuur. 

2. Het aantal leden wordt bepaald door het bestuur in overleg met de toercommissie. 
3. De toercommissie wordt voorgezeten door een voorzitter. Daarnaast is er één lid verantwoordelijk voor de 

financiële verantwoording naar de penningmeester van het bestuur. 

4. De toercommissie adviseert het bestuur over bestuurlijke zaken aangaande het toerfietsen. 

5. Zij is verantwoordelijk voor het opstellen van het fietsprogramma c.q. de toeragenda, zulks na voorafgaand overleg 
over de uitgangspunten met de Algemene Ledenvergadering en het bestuur. 

6. De toercommissie stemt voorafgaand aan het voorstellen van de toerkalender voor enig jaar de uitgangspunten van 

de toerkalender af met de Algemene Leden Vergadering. In deze afstemming komen de volgende punten expliciet 

aan de orde:  
o De structuur van de kalender voor wat betreft de dagen waarop gefietst wordt en omvang van het buiten 

Goirle programma. 

o De snelheidsgroepen die we als club willen faciliteren. 

De kosten voor transport en pauze en de omvang van de clubbijdrage daarbij wordt afgestemd met het bestuur. 
7. Zij legt een voorstel voor de toerkalender, voordat deze gepubliceerd wordt via de website en/of het clubblad, aan 

het bestuur voor en komt in overleg met het bestuur tot een definitieve toerkalender. 

8. Zij stelt aan het einde van het boekjaar een jaarverslag samen ten behoeve van de Algemene Ledenvergadering. 

9. Zij rapporteert tijdens iedere ledenvergadering over lopende zaken. 
10. Zij wijst indien nodig voor een toertocht een toerleider aan. 

11. De toerleider heeft tijdens een toertocht de algehele leiding. Hij ziet toe op het weggedrag van de deelnemers en de 

naleving van het N.T.F.U. Integraal Toersport Reglement. 

12. Deelnemers aan een toertocht en/of een trainingsrit zijn gehouden de aanwijzingen van de toerleider/toercommissie 
op te volgen. 

 Na 22.12:  22.13 

13. Als de toercommissie van mening is dat een lid niet mee kan dient zij in contact te treden met 

het betreffende lid. Als deze stap leidt tot een onbevredigend resultaat wordt dit voorgelegd 

aan het bestuur. 
14. De toercommissie is verantwoordelijk voor het beheer en dagelijks gebruik van de door de club aangeschafte GPS-

apparatuur. Dit betekent dat deze commissie de bevoegdheid heeft een beslissing te nemen over verzoeken en 

gebruik van de apparatuur. Bij twijfel of onduidelijkheid wordt er contact opgenomen met het bestuur. Het bestuur 
zal in dat geval, na overleg met de toercommissie en de persoon/personen die het verzoek heeft/hebben ingediend, 

een uiteindelijke beslissing nemen, welke voor alle partijen bindend is. 

  



3. Sponsorcie: 

Commissies 

Toevoegen  Artikel 19 – Commissies WTC De Hellen 
De vereniging kent de volgende commissies: 

1. toercommissie en subcommissies ATB en GPS; 
2. redactie van de website en het clubblad; 

3. veldtoertocht commissie; 

4. kascontrolecommissie; 

5. evenementen commissie; 
6. lief & leed commissie. 

7. Sponsorcommissie 
Daarnaast kunnen er door de Algemene Ledenvergadering en/of het bestuur incidenteel andere commissies worden ingesteld.  

 

Toevoegen  Artikel XX – Sponsorcommissie 
1. De sponsorcommissie wordt benoemd door de Algemene Ledenvergadering op basis van een 

voorstel door het bestuur. 

2. etc…. 

3. etc. 

 

4. Safety-firstcie 

Commissies 

Toevoegen  Artikel 19 – Commissies WTC De Hellen 
De vereniging kent de volgende commissies: 

1. toercommissie en subcommissies ATB en GPS; 

2. redactie van de website en het clubblad; 
3. veldtoertocht commissie; 

4. kascontrolecommissie; 

5. evenementen commissie; 

6. lief & leed commissie. 

7. Sponsorcommissie 

8. Safety-firstcommissie 
Daarnaast kunnen er door de Algemene Ledenvergadering en/of het bestuur incidenteel andere commissies worden ingesteld.  
 

Toevoegen  Artikel XY – Safety-firstcommissie 
4. De safety-firstcommissie wordt benoemd door de Algemene Ledenvergadering op basis van 

een voorstel door het bestuur. 

5. etc…. 

6. etc. 

 


