
 

Algemene ledenvergadering Veloce datum vrijdag 3 maart 2017. 

 

1. Opening en Agenda. 

De voorzitter opent de vergadering  en heet iedereen van harte welkom. De agenda wordt 

doorgenomen. 

 

2. Notulen ALV 2016. 

De voorzitter vraagt of er nog opmerkingen zijn. 

De voorzitter geeft het woord aan S. Tegenbosch. Zij zit dit jaar in de kascommissie en vorig 

jaar ook. Tijdens de ALV van vorig jaar heeft de kascommissie een advies gegeven aan het 

bestuur om daar wat mee te doen. Het valt haar op dat er niemand een vraag stelt, zeker 

vanuit de ALV.  Zij vindt het vreemd dat het Bestuur op dezelfde voet is verder gegaan en dat 

niet is gekeken zijn we als Bestuur transparant bezig. Hier laat ze het bij omdat bij 

agendapunt; kascommissie dit weer tersprake komt. 

 

3. Mededelingen: 

- We hebben totaal 145 leden waarvan 42 dames. Wanneer iemand nog geen nieuwsbrief 

heeft ontvangen die graag aan het eind van de ALV doorgeven aan Carola. 

- Oost Achterhoek tocht 2017 vindt dit jaar plaat op zondag 7 mei. Start en finisch zijn ook 

dit jaar weer op het dorpsplein in Zieuwent.O 

- De openingstocht is dit jaar op 26 maart 2017 is onze jaarlijkse openingstocht voor MTB 

en RACE.  Voor de race groep is het wel een beetje afhankelijk van het weer.  

- Koningsspelen vrijdag 21 april 2017. De vereniging gaat dit jaar haar medewerking 

verlenen. We zoeken nog een aantal vrijwilligers. Paul en Richard geven zich hierbij op. 

- Kleintje Velocé weekend 10-11 juni  2017 De Kempen, Brabant 

- Velocé weekend 23, 24 en 25 juni 2017, Xhoffriax, Belgische Ardennen 

- Zomertijd: vanaf 28 maart starten we om 19.00 uur. De informatie kunnen jullie ook op 

de website vinden. 

- RPM lessen: afgelopen jaar goede opkomst. Degene die belangstelling heeft kunnen zich 

weer opgeven bij Carola. B. Klein Goldewijk vraagt of er ook 24 lessen mogelijk zijn ipv 

20. Carola gaat dit overleggen. 

- Pasje NTFU: de leden krijgen geen nieuwe pas. Deze is nu altijd gelding. De code kan ook 

op je mobiel gezet worden. Zelf activeren bij de NTFU. 

 

4. Financieel verslag: Deze wordt voorgelezen door Carola. 

 

  



5. Kascommisie: De voorzitter geeft het woord aan P. van Zutpen en S. Tegenbosch. 

De penningmeester heeft haar financieel verslag ter inzage aangeboden en deze stukken zijn 

door de kascommissie (Peter en Saskia) doorgenomen en voor akkoord bevonden.  Het 

verslag van de kascommissie wordt voor gelezen en hier volgt een korte samenvatting. 

De vastgestelde onvolkomenheden in 2015 in met name de aankoop en verkoop van kleding 

zijn onderzocht en na veel gepuzzel is er een bepaalde lijn ontdekt in het ontstaan van de 

terechte beslissing van de kascommissie om het financiele verhaal niet voor akkoord te 

geven.  Op 14 april 2016 is er alnog een goedkeuring gegeven aan het gevoerde financiele 

beleid over 2015.  De kascommissie heeft een adviserende rol en vandaar uit hebben we 

wederom wat opmerkingen tav het gevoerde beleid en de daarbij voorkomende 

verantwoordelijkheden.  De kascommissie geeft aan dat er te veel financiele boekingen 

worden gedaan waarover de penningmeester dan verantwoordelijk is en terwijl de 

penningmeester daar onvoldoende invloed op heeft. Dit moet je als vereniging niet willen. 

Advies van de kascommisie is: 

 

Commissies: 

- Maak de verschillende commissies binnen de vereniging ook financieel verantwoordelijk 

voor hun eigen commissie.  

- Er moet door het bestuur een doelstelling opgezet wrorden en als leidraad invoeren 

binnen de commissies en daarbij ook budgetten bepaald moeten worden door de 

commissies zelf. 

Kledingcommissie: 

De kledingcommissie is een ander verhaal en hiervan is het advies om deze opnieuwe in te 

vullen met onafhankelijke personen welke op basis van overleg met het bestuur tbv de 

volgen koers zelfstandig de zaken af te handelen. Er zijn dan maar een paar boekingen nodig 

en die kan de penningmeester dan goed verantwoorden. 

De verantwoordelijke heden van het bestuur zal moeten worden geprobeerd om deze 

dermate transparant te krijgen dat hierover geen onduidelijkheden bestaan naar de leden 

toe. 

Het complete verslag van de kascommissie ontvangt de secretaris. 

De voorzitter dankt de kascommissie voor het duidelijke advies. Saskia Tegenbosch is 

aftredend en Carla Temming neemt haar plaats in, samen met Peter van Zutpen. 

6. Contributie 2017: de contributie voor 2017 blijft ongewijzigd (54 euro). 

 

7. Fietsen voor Vietnam. De voorzitter geeft het woord aan Jhonny Cuppers. In het najaar is 

Velocé benadert door Simone Gebbink en Ruth Hulzink met de vraag hen te helpen met de 

organisatie van een fietsevenement om geld in te zamelen voor het goede doel. Deze tocht 

is, in verband met het weer, verzet van 15 januari 2017 naar 12 maart 2017, er zal onder 

begeleiding van onze MTB Begeleiders een tocht worden gefietst. Deze routes zijn NIET uit 

gepijld en NIET vrij te fietsen. Opgeven kan nog aansluitend deze ALV of  via 

ruthhulzink@hotmail.com. Jhonny bespreekt de planning van de MTB Begeleiders en neemt 

deze door. Er worden nog een aantal wijzigingen aangepast. 

 

8. Pauze. 

 

  



9. Sponsoren.  

De voorzitter laat de leden weten welke nieuwe sponoseren er zijn. 

Sup sponsoren: Rabobank en het Witte Paard te Zieuwent 

Hoofd sponsor:  Cuppers Carrosserieën B.V. te Lichtenvoorde 

De voorzitter dankt de sponoseren voor hun bijdrage en verteld dat er nog gesprekken met 

enkele potientele sponsoren bezig zijn. 

 

De aanwezige leden stellen de vraag of de nieuwe kledinglijn in dezelfde kleuren blijft. 

De voorzitter laat weten dat de kleuren inprincipe hetzelfde blijven maar het kan zijn in een 

andere vorm. De contracten zijn bijna rond en dan kan de kledingcommissie starten met het 

ontwerp. 

 

10. Verslag van de verschillende commissies. 

- ATB-commissies 

- Racecommissies 

- Activiteitencommissie 

- Kledingcommissie 

Bob krijgt het woord namens de Activiteitencommissie.  

Er is een enquête gehouden onder de leden. De resultaten zijn bekend gemaakt. Een aantal leden 

hebben de enquête anoniem ingevuld en aangegeven dat ze binnen de vereniging wel willen helpen. 

Bob vraagt of zij zich nog willen melden. Verder volgt er een kort verslag van de uitkomst enquête. 

11. Bestuurmutaties. 

Vorig jaar is Marian ten Hagen afgetreden en heeft Rita tijdelijk haar taken overgenomen. Nu 

stelt zij zich tijdens deze ALV verkiesbaar en er zijn geen tegenkandidaten. ALV gaat akkoord 

met de benoeming van haar als de nieuwe secretaris. 

 

Aftredend en herkiesbaar zijn Jacco van Wijngaarden en Sander klein Goldewijk. Er zijn geen 

tegenkandidaten en zij worden door de ALV weer herkozen. 

 

12. Wegkapiteins (certificaat uitreiking). 

De voorzitter krijgt het woord. Er zijn een aantal leden die hij graag het certificaat wil geven. 

Zij hebben de cursus voor Wegkapitein en MTB Begeleider met goed resultaat afgesloten. 

Dit zijn: Paul Knippenborg, Andre Maarse, Richard Hendriksen, Rino Gebbink, als 

Wegkapitein en Carla Temming, en Conny Rötter als MTB Begeleider. Deze leden zijn 

vanavond aanwezig en krijgen het certificaat, een hesje en een EHBO pakketje uitgereikt van 

de voorzitter. 

Maarten Voogel is niet aanwezig maar heeft ook het certificaat MTB Begeleider behaald. 

 

  



13. Rondvraag. 

- Er wordt gevraagd of het verslag van de ALV eerder rondgestuurd kan worden. 

Er wordt afgesproken dat deze zsm opgestuurd wordt naar de leden. 

- Een lid wil graag zijn woordje bijdragen aan het lange Veloce weekend. De 

activiteitencommissie doet haar uiterste best om routes te vinden voor de verschillende 

niveaus en wil graag het lange Veloce weekend instant houden. 

- Een lid laat weten dat er een renner door een ongeval is overleden. 

Verzekeringstechnisch is dit een lastig verhaal. Hij wil al tip meegeven om tijden 

prestatietochten zowel in Nederland als in het buitenland een aparte verzekering af te 

sluiten (ook in marathon vorm). Zijn er onder de leden vragen dan kunnen ze hiervoor bij 

Koen terecht. 

Verder is het advies om tijdens de Veloce-weekenden goed te kijken naar je 

reisverzekering (ATB wel mee verzekerd). 

- Een lid vraagt hoe het nu verder gaat met de bijdrage van de anonieme sponsor. 

We spreken af dat het bestuur dit via de nieuwsbrief communiceert naar de leden. 

 

 

14. Sluiting en verloting. 

De voorzitter sluit onderdankzegging de ALV en we gaan verder met de loting. Een aantal 

sponsoren/personen hebben prijzen beschikbaar gesteld om te verloten. Waarvoor dank. 

           

           

           

           

 

 

 

 

 

 

   

 


