Notulen 37ste Algemene Ledenvergadering WTC de Hellen Goirle
Datum / tijd: 13 november 2017 / 19:30h.
Locatie:
Ome Neeff, Dorpstraat 52A, Goirle
Afwezig met berichtgeving:
Piet van Tongeren, Menno Zoontjens, Paul Schellekens, Maaike Soenens, Gerrit van Heeswijk, Peter
Hamilton, Hans de Brouwer, Johan de Bont, Bas van Sinderen, John Tieleman en Astrid Smidt.
Presentielijst: 65 deelnemers. Op verzoek beschikbaar.
1.Opening door de voorzitter.
Voorzitter Karin Lokers heet alle aanwezige ereleden en leden van harte welkom op de 37ste
Algemene Ledenvergadering.
2. Ingekomen stukken.
Geen.
3. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 21 November 2016.
De 7 pagina’s tellende notulen van ALV 21-11-2016 worden zonder op- of aanmerkingen
goedgekeurd. Met dank aan de secretaris.
4. Jaarverslagen.
a) Toercommissie (schriftelijk en presentatie)
Toer-cie bestaat uit: Lisette Zoontjens, Govert van Gorp, John van Kollenburg, Piet van Tongeren,
Leon de la Bije en Raymond Jansink.
Mutaties: Aftredend: Lisette Zoontjens, Govert van Gorp, Piet van Tongeren en Raymond Jansink.
Allen worden bedankt voor hun enthousiaste bijdrage en worden uitgenodigd voor de
vrijwilligersavond 2018. Toetredend: Hendrik Dejoncheere, Arno Brouw en Piet Ketelaars.
Raymond presenteert de ervaringen van het afgelopen seizoen. Deze ervaringen staan duidelijk
opgesomd in het jaarverslag (PPS) van de Toer-cie-2017.
Het jaarverslag van de toer-cie is na te zien op de website in de rubriek, Leden / ALV stukken.
b) Verslag en vooruitblik VTT 2017 en 2018 (schriftelijk en presentatie)
VTT-cie bestaat uit: Ad van der Sluys, Peter Hamilton, Peter Reijnen, Henk Zoontjens,
Hans Rogiers, en Raymond Jansink.
Mutaties:
Aftredend: Henk Zoontjens. Henk wordt bedankt voor zijn enthousiaste bijdrage en wordt
uitgenodigd voor de vrijwilligersavond 2018.
Raymond Jansink houdt een uitgebreid en gedetailleerd verhaal over de VTT ervaringen van het
afgelopen jaar en brengt kernzaken expliciet onder de aandacht die noodzakelijk zijn om het succes
van onze VTT te evenaren en liefst te verbeteren.
De Veldtoertocht wordt op 14 januari georganiseerd. De firma Rings heeft zich voor langere tijd als
hoofdsponsor verbonden aan deze tocht en wordt ook de naamgever: Rings Goirle Veldtoertocht.
Het parcours Beekse Bergen is niet toegankelijk. Daarom zijn de routes gereduceerd tot 3 afstanden,
25, 40 en 60 km met twee pauzeplaatsen.
De “schreeuw” om vrijwilligers op zaterdag 13 en/of zondag 14 januari 2017, blijft! Geef je
hiervoor op!
 De opbrengst is voor ons allemaal, wij rekenen er op dat iedereen zich hiervoor inzet!
De Powerpoint presentatie is als jaarverslag van de VTT-cie aan de rubriek - Leden / ALV stukken toegevoegd waar e.e.a. nog eens goed kan worden bezien.

1

Notulen 37ste Algemene Ledenvergadering WTC de Hellen Goirle
c) Website commissie (schriftelijk en presentatie)
Website-cie bestaat uit: Functionele beheerders: Hans Hermans, Joop Floris, Toon Verdaasdonk.
Technisch beheerder: Vincent Hemel. Redactie: Gerrit van Heeswijk.
Mutaties: Aftredend: Toon Verdaasdonk. Lucien Slaats. Lucien en Toon worden bedankt en
uitgenodigd voor de vrijwilligersavond 2018. Toetredend: Henk Zoontjens
Hans presenteert de aanpassingen op de steeds professioneler en gebruiksvriendelijker worden
website. Daarnaast wordt de nieuwe GPS-module toegelicht waardoor de rittenpresentatie in de
kalendermodule nog duidelijker worden weergegeven. In de pauze wordt voor de liefhebbers een
demo gepresenteerd. Met ingang van het nieuwe wegseizoen is de nieuwe GPS- module
beschikbaar.
Het jaarverslag van de Website-cie is op de website aan de rubriek - Leden / ALV stukken toegevoegd.
d) Evenementen commissie (schriftelijk en presentatie)
De Evenementen-cie bestaat uit: Corry Mathijssen, Maaike Soenens, Hans Hermans, Anneke
Hermans, Toon Verdaasdonk en Joris Weijers
Er zijn dit jaar geen mutaties:
Joris Weijers benoemt nog even de evenementen van het afgelopen jaar om vervolgens een nieuwe
prachtige activiteit aan te kondigen. Een Technische avond voor beginners en gevorderden. De
planning is januari 2018. Verdere informatie volgt nog.
De Nieuwjaarsreceptie wordt wegens enorm succes geprolongeerd.
Noteer in je agenda. Nieuwjaarsreceptie 11 januari 2018 om 19:30h bij fa Rings.
 Verzoek aan alle leden. Denk na over activiteiten die de Evenementen-cie kan organiseren?
Ideeën/suggesties graag aan de cie melden of secretaris.
Het jaarverslag van de Evenementen-cie is op de website aan de rubriek - Leden / ALV stukken toegevoegd.
e) Lief en Leed commissie (schriftelijk en presentatie)
De Lief & Leed-cie bestaat uit: Marcel Konings, Cees Leijten en Maaike Soenens.
Er zijn dit jaar geen mutaties.
Marcel Konings geeft aan dat er in 2017 weinig ongevallen hebben plaats gevonden maar wel een
toename van ernstige ziektes.
Het jaarverslag van de Lief en Leed-cie is op de website aan de rubriek - Leden / ALV stukken toegevoegd.
f) Sponsor commissie (schriftelijk en presentatie)
Sponsor-cie bestaat uit: Pieter van Grimbergen, Gert Jan Houtepen, Hans Rogiers, Paul Schellekens,
Toon Verdaasdonk.
Er zijn dit jaar geen mutaties.
Pieter licht toe dat er veel animo is bij de huidige en nieuwe sponsoren voor onze nieuwe kleding.
In de nieuwe kledinglijn 2019-2023, zal de kleur Rose voor dames ook weer deel van uit gaan
maken.
Het jaarverslag van de Sponsor-cie is op de website aan de rubriek - Leden / ALV stukken toegevoegd.
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g) Veiligheid commissie (schriftelijk en presentatie)
Veiligheid-cie bestaat uit: Marc Brock, Govert van Gorp, Jan van Nunen, Neel Spapens.
Er zijn dit jaar geen mutaties.
Marc houdt een presentatie over het belang van de Veiligheid-cie. Zodat we met zijn allen nog
veiliger gaan fietsen. Dit wordt onderbouwd met statistieken waarmee we hopelijk in de toekomst
een afname van fietsongelukken binnen onze club kunnen aantonen.
Ook wordt er met name medegedeeld dat de Verkeerswet altijd bepalend is en dat veiligheid ieders
verantwoordelijkheid is. Dus spreek elkaar gerust aan, moet!
Het jaarverslag van de Veiligheid-cie is op de website aan de rubriek - Leden / ALV stukken toegevoegd.
5. Jubilarissen en huldigingen.
25 jaar lid; Hemelrijder; Hellenrijder en Vrijwilliger van het jaar 2017.
Chris Hermes is dit jaar 25 jaar lid van onze vereniging. Hij wordt door de voorzitter met
leuke anekdotes toegesproken over zijn lidmaatschap en zijn persoon. Hij ontvangt de
verenigingsspeld en een mooie bos bloemen.
Dit jaar is de titel, Hemelrijder voor de derde maal in successie gewonnen door John van
Kollenburg. Naast de bloemen – een wegwijzer met hoogtemeters en een miniatuur fietsje in Hellen
kleuren - krijgt hij de prachtige glazen Hemelrijder wisseltrofee. Proficiat.
Geheel boven haar eigen verwachting heeft Karin Lokers dit jaar beslag weten te leggen op de
prestigieuze titel, Hellenrijder. Naast de bloemen, wegwijzer met afgelegde kilometrage, miniatuur
fietsje in Hellen kleuren (rose) en geborduurd kampioensshirt met de tekst “Hellenrijder 2017” - krijgt
zij de prachtige Hellenrijder wisseltrofee. Proficiat.
Ook de tweede en derde prijswinnaars van Hemel- en Hellenrijder klassement worden geëerd. Zij
worden gefeliciteerd met een bosje bloemen, een wegwijzer met hoogtemeters resp. kilometers en een
miniatuur fietsje in Hellen kleuren.
Hemelrijder: 1) John van Kolenburg; 2) Henny Petit; 3) Martin Meulenberg.
Hellenrijder: 1) Karin Lokers; 2) Cees Leijten; 3) Joop Floris.
Speciaal dank aan Marc Brock die al zijn handige creativiteit heeft geuit in het maken van de 6
wegwijzers met hoogte- en kilometers.
Hans Hermans is door de - laatste vijf - voorgaande vrijwilligers voorgedragen tot vrijwilliger
van 2017. Hij mag komend jaar een gedeelte van de opbrengst van de VTT besteden aan een door hem
uit te kiezen goed doel. Proficiat.
6. Pauze
7. Secretaris doet verslag
Cor Vermeer is dit jaar de mogelijkheid geboden om op enigszins ludieke wijze het jaaroverzicht
van 2017 te presenteren. Dit is de verdienste van alle commissies en leden, chapeau!
1. De Rabobank Clubkas campagne heeft voor onze vereniging een bedrag van 371.25€ opgeleverd.
Met dank aan de Rabobank. Voor volgend jaar zal deze Rabobank Clubkas campagne beter bij
onze leden onder de aandacht worden gebracht.
2. Hartelijk dank aan Civil Support waar wij als – bestuur en commissies - op jaarbasis nog alles
eens gastvrij terecht kunnen voor allerlei activiteiten. Corry is aanwezig om het bloemetje namens
Civil Support in ontvangst te nemen.
Het jaarverslag van de secretaris is op de website aan de rubriek - Leden / ALV stukken - toegevoegd.
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8. Financiën
a) Verantwoording Penningmeester.
Over de inhoud van het financieel jaarverslag zijn geen vragen of opmerkingen. Met dank aan Arno.
b) Kascontrolecommissie.
De kascontrolecommissie bestaat uit, Reinier Kole, Co Geboers en Henk Zoontjens.
De deelname aaneengesloten is nu resp. 1, 2 en 3 jaar. Hieruit volgt dat de functie van Henk
Zoontjens vacant is. Reinier en Co nemen beide volgend jaar weer deel aan de kascommissie.
De commissie is wederom enthousiast hoe Arno alle vragen weet te weerleggen en adviseert de
leden om het bestuur decharge te verlenen. De leden nemen dit advies over met dank aan Arno.
Voorzitter dankt de leden van de kascommissie voor hun bijdrage en in het bijzonder Henk
Zoontjens omdat hij nu drie maal deze rol naar ieders tevredenheid heeft uitgevoerd.
De voorzitter richt een verzoek voor de ontstane vacature aan de vergadering. Wilfried Borst meldt
zich samen met Arie de Jong spontaan voor deze vacature aan. Na enige hilariteit wordt besloten dat
Wilfried deze taak gaat uitvoeren. Wilfried, bedankt.
c) Contributie 2017.
Het bestuur stelt voor om de contributie te verhogen van 53.75€ naar 58.75€ per jaar. Vrijwel
unaniem wordt dit door de leden overgenomen.
d) Begroting 2017.
Marcel Konings stelt de vraag of het aanstaande 40 jarig jubileum (2020) in de begroting wordt
meegenomen. Dit heeft komend jaar en opvolgende jaren zeker de aandacht.
9. Bestuursverkiezing.
Aftredend en niet herkiesbaar zijn Hendrik Dejonckheere en penningmeester Arno Brouw. Het
bestuur draagt Raymond Jansink en Govert van Gorp voor als bestuurslid. Voor beide wordt door de
leden unaniem ingestemd. De voorzitter wenst Raymond en Govert alle succes toe. Het bestuur kiest
Govert van Gorp unaniem als penningmeester.
Hendrik wordt door de voorzitter bedankt voor zijn dynamische wijze waarop hij drie jaar de
functie als bestuurslid heeft vervuld.
Arno wordt door de voorzitter bedankt met hele mooie woorden en een presentje voor zijn
accurate en zeer snelle transacties die hij gedurende acht jaar als penningmeester heeft vervuld.
Daarnaast worden beide heren uitgenodigd voor de vrijwilligersavond 2018.
10. Aandachtspunten.
1) Vrijwilligers VTT 2018
Zie punt 4 b.
2) Vrijwilligers commissies
Er wordt nog eens expliciet onder de aandacht gebracht dat leden die de ambitie hebben te
participeren in commissies zich altijd aan kunnen melden bij de secretaris dan wel bij een
commissie waar haar of zijn interesses naar uitgaan.
3) Voorstellen Evenementen
Zie punt 4 d.
11. Samenstelling commissies
 Kascontrolecommissie
 Sponsorcommissie
 Veiligheidscommissie
 Aftredende commissieleden
 Al deze punten zijn geïntegreerd opgenomen in punt 4 en 8 van deze notulen.
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12. Seizoen 2018
a) Belangrijkste wijzigingen toerkalender 2018.
John geeft een presentatie over de Toerkalender 2018. De kernpunten daarin zijn:
 Op zondag twee startmomenten. Het reguliere en een uurtje later i.c.m. een kortere rit.
 Kleinere groepen. Dit komt het veiliger fietsen ten goede.
 Er komen ritten te vervallen en nieuwe routes worden geïntroduceerd. Zowel vlakke- als
klimritten.
De Powerpoint presentatie is als jaarverslag van de Toer-cie 2018 aan de rubriek - Leden / ALV
stukken - toegevoegd waar e.e.a. nog eens goed kan worden bezien.
b)
c)
d)
e)
f)

Sluitingsrit veldseizoen 2018.
Openingsrit wegseizoen 2018.
Sluitingsrit wegseizoen.
Nieuwjaarsreceptie 2018.
Tweedaagse 2018. (26 en 27 mei).

 John van Kollenburg
 Karin Lokers en John van Kollenburg
 Reinier Kole en Hans de Brouwer
 11 januari 2018
 Hans Hermans, Henk Zoontjens en Joop Floris

Het bestuur dankt allen voor hun spontane inzet om deze tochten te willen organiseren.
Daarnaast wensen wij Hans, Henk en Joop alvast alle succes toe met het organiseren van de
Tweedaagse 2018.
13. Rondvraag.
Er zijn geen rondvragen.
Mededeling:
Er worden vier toegangsbewijzen voor de Goirlese vrijwilligersavond op 8 december 2017 in het Jan
van Besouw huis ter beschikking gesteld.
Aanmelden bij de secretaris, wie het eerst komt het eerst maalt!
Het programma, 8 december 2017:
19:00h: Ontvangst, Foyer Cultureel centrum Jan van Besouw.
19:45h: Opening avond.
 Burgemeester Mark van Stappershoef.
 Bekend making Vrijwilligers v/h jaar.
 Theatervoorstelling (Verassing).
 Afsluitend met een hapje en een drankje.
14. Afsluiting.
De voorzitter sluit de vergadering en dankt alle deelnemers voor hun aanwezigheid en constructieve
bijdrage.

Cor Vermeer

Secretaris WTC De Hellen

Goirle, 20 November 2017
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