Verslag algemene ledenvergadering Wielertoervereniging Westbroek
15 januari 2020 / Dorpshuis Westbroek / 20.00 uur
Aanwezig:
Cindy van Atteveld
Stefan van Barneveld
Teus van Barneveld
Anneke Bassie
Jonathan Bassie
Erwin vd Berg
Jan Blaauwendraad
Hans vd Blom
Joop Bos
Gert-Jan Braas
Robbert Buts
Paul Dalebout
Gert Dijkstra
Aria Evers
Gert-Jan Evers
Marco Gomes
Arie Griffioen
Evert Hanssen
Afwezig met kennisgeving:
Bert Bos
Roelof van Dijk

Jan Hennipman
Martin van IJzendoorn
Jaap Kalisvaart
Richard Kerkhoven
Theo Lenssinck
Theo Louman
Raymond de Niet
Ada van Oostrum
Wouter van Oostrum
Martin van der Rijst
Cor de Rooij
Bert Schouten
Wout Stam
Jeroen Stijlaart
Daniel van Utrecht
Jaïr van Utrecht
Jaap Veldhuizen
Joël Verdam

Bertjan Verheul
Bertus Verheul
Ivonne Verheul
Ronald Verheul
André Verhoeff
Michel Verkuil
Kees Versteeg
Jan van Vliet
Dirk van Vulpen
Judith de Waal
Martin Westeneng
Kees Wijnen
Corine de Wilde
Gerben de Wilde
Henk de Wilde
Casper vd Woude
Pieter Wijnen

Lex Hoornsman

Tim Plomp

1. Opening
Voorzitter Martin Westeneng opent om 20.05 de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Financieel verslag 2019
Voorafgaand aan de vergadering heeft het financiële jaarverslag ter inzage gelegen. Penningmeester
Gert-Jan Evers licht tijdens de vergadering het verslag verder toe. Hij bespreekt achtereenvolgens de
balans van WTV Westbroek per 31-12-2019 en vergelijkt deze met 31-12-2018. Vervolgens geeft hij
uitleg bij de begroting die opgesteld is voor 2020 en geeft kort verantwoording bij de resultaten van
2019.
De kascommissie, bestaande uit Jaap Kalisvaart en Joël Verdam, hebben voorafgaand aan de
vergadering het financiële jaarverslag al goedgekeurd. Ook de leden verlenen decharge aan het
bestuur. Joël Verdam is nog tot en met de ALV van 2022 lid van de kascommissie. Statutair zit de
maximale termijn van Jaap Kalisvaart erop. Het bestuur bedankt hem voor de bewezen diensten en
Jaap Kalisvaart laat weten het met plezier gedaan te hebben. Als zijn opvolger heeft het bestuur
Roelof van Dijk bereid gevonden lid te worden van de kascommissie. Tijdens de vergadering wordt
hiermee door de leden ingestemd.
→ Vanwege de goede financiële positie wordt in 2020 een contributiekorting van € 10,- toegepast per
lidmaatschap.
3. Bestuursverkiezingen
Er zijn geen tegenkandidaten ingediend voor de herverkiesbare voorzitter. Hierdoor is Martin
Westeneng voor een nieuwe periode van 3 jaar voorzitter van WTV Westbroek. De benoeming wordt
in de vergadering met applaus vastgesteld.
4. Terugblik 2019 en vooruitblik 2020
Voorzitter Martin Westeneng geeft een terugblik op het clubseizoen van 2019 aan de hand van 15
foto’s, inclusief zijn persoonlijke mening bij deze foto’s. Zo kwamen er verschillende hoogtepunten
langs:
- de vorige ALV met Thijs Zonneveld
- diverse toer-ritten
- sponsorbijeenkomst met BBQ bij Caravanstalling Verheul
- de Dikke Banden Race voor kinderen tot 12 jaar tijdens de Wielerronde Westbroek

-

kennismaking met Wattbike
de WTV Westbroek BBQ

Op 31-12-2019 was het ledenaantal 108.
Vooruitkijkend deelt de voorzitter de plannen die het bestuur heeft gemaakt en verder wil uitwerken in
2020. Onder meer is het doel om de diverse activiteiten te continueren en de betrokkenheid van de
leden hierbij te behouden, zo niet te vergroten. In het voorjaar wil het bestuur een informatieavond
organiseren over het afstellen van je fiets en het bepalen van de ideale fietshouding. Verder zal er
aandacht zijn voor het verder uitbouwen van het jeugdfietsen en polst de voorzitter onder de
aanwezige leden of er behoefte is aan een ‘sleutelavond/sleutelcursus’ bij onze sponsor Rijwielpaleis
Bilthoven (reacties kunnen nog steeds gegeven worden, per mail via info@wtvwestbroek.nl).
5. Toercommissie
De toercommissie bestaat uit Jonathan Bassie en Erwin vd Berg. Laatstgenoemde blikt terug op de
toertochten in 2019. Onder meer de grotere opkomst dan in 2018 wordt benoemd, maar ook dat er
nav deze toertochten voor 2020 gekeken wordt of er behoefte is aan kortere ritten. Erwin vraagt en
krijgt reacties van de leden en neemt dit mee bij het verder afstemmen van de plannen voor 2020.
Voor 2020 heeft de toercommissie het volgende programma samengesteld:
•

14 maart:

MTB Amerongen en Hoge Ginkel
35 km
start en finish bij de Proloog in Amerongen

•

28 maart

Eerste wegrit
koffie bij Rijwielpaleis Bilthoven

40 of 60km

•

18 april

Garderen

120 km

•

16 mei

Biesbosch-Bommelerwaard

120 km

•

13 juni

Veluwezoom, Posbank, Radio Kootwijk 210 km

•

Herfst

Baanclinic

•

Herfst

Jeugdrit MTB

•

Begin 2021

Nieuwjaarsrit MTB

De toercommissie zal dit programma ook apart naar de leden mailen. Verzoek is om diverse data vast
in de agenda te noteren zodat er een mooie opkomst is. Bovendien kan er via toer@wtvwestbroek.nl
wensen over een evt. kortere route op 18 april en 13 juni gecommuniceerd worden met de
toercommissie.
6. Rondvraag
Er zijn geen vragen of opmerkingen voor de rondvraag. Om 20.55 wordt dit deel van de vergadering
afgesloten door de voorzitter en maakt hij van de gelegenheid gebruik om de vrijwilligers in de diverse
commissies hartelijk te danken voor hun inzet.
Vervolgens bedankt de voorzitter iedereen voor zijn/haar input en geeft aan dat na de pauze (met
traktatie gesponsord door Bakker Bos) oud-wielerprof Michael Boogerd een presentatie zal geven over
zijn ervaringen in en om het wielerpeloton.

