NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING (ALV) 2020
Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Trim- en Toerclub
Leusden (TTL) 18 februari 2020
Aanwezig het bestuur bestaande uit de volgende personen
Henk van Rooijen
Voorzitter
Martin Geuke
Secretaris
Ad de Greef
Penningmeester
Gerrie Vermeer
Bestuurslid redactie- en evenementencommissie
Hijme Karels
Bestuurslid toercommissie
De presentielijst werd ingevuld door alle 23 aanwezige leden. Er waren geen leden die
zich vooraf hadden afgemeld.
1.

Opening en vaststellen agenda.


2.

Opening om 20:10. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld

Ingekomen stukken en mededelingen.


Er zijn geen ingekomen stukken



Mededelingen
 Voor de Kozakkenputtocht 2020 is geen vergunning afgegeven door
Landgoed den Treek. Daarmee houdt deze tocht op te bestaan. De
secretaris zal Landgoed den Treek bedanken voor de jarenlange
gastvrijheid.
 Sponsorcontract Theo Meijer Sport is verlengd. Voor het jaar 2020
heeft TMS het sponsorbedrag verhoogd met 500 €. Of dat ieder jaar
gaat gebeuren zal van jaar tot jaar bekeken worden.
 Last minute is er besloten om toch een voorjaars Start2Bike te
organiseren. De werkwijze van Tempo Soest zal worden gehanteerd
als voorbeeld bij publiciteit vooraf. Voor een deel doen zij wat wij
ook al deden, belangrijke toevoeging is het organiseren van een
info avond op 19 maart en het maken van reclame middels
driehoeksborden aan lantaarnpalen en E-borden van gemeente en
AFAS. Vanuit de vergadering wordt opgemerkt dat het besteden van
geld aan publiciteit een prima besteding is om de financiële reserve
terug te brengen naar het niveau zoals dat in 2019 is vastgesteld
door het bestuur en gecommuniceerd via Nieuwsbrief en Website.
 De wakeup training en de start2bike training worden onder de
aandacht gebracht. Vanuit de vergadering wordt gevraagd of gezien
de duur van 12 weken hiermee niet een club binnen de club
ontstaat aangezien het ten koste gaat van de belangstelling voor de
reguliere clubrit.
Geconstateerd wordt dat gezien de belangstelling er behoefte is aan
training en dat deelnemers dit als een goede manier om rustig de
conditie voor het nieuwe seizoen op te bouwen. Wel wordt
voorgesteld om de naam wakeup training te wijzigen omdat 12
weken ‘wake-uppen” wel erg lang is. De trainers nemen dit mee
voor volgend seizoen.
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3.

Verslag van de jaarvergadering (ALV) van 19 februari 2019.


4.

Jaarverslag Secretaris.


5.

De secretaris constateert dat het vanuit secretarieel oogpunt een normaal
jaar is geweest zonder bijzonderheden. Het verslag wordt ongewijzigd
vastgesteld.

Jaarverslag Toercommissie.


6.

“De vergadering is gehouden op 19 februari 2018” moet zijn “De
vergadering is gehouden op 19 februari 2019”. Het overige verslag wordt
ongewijzigd vastgesteld.

Ook vanuit de toercommissie geen bijzonderheden en vanuit de
vergadering komen geen vragen of opmerkingen.

Jaarverslag Evenementencommissie.


Kort en krachtig verslag zoals altijd. Waardering voor de uitgevoerde
activiteiten en geen vragen hierover.


7.

8.

Jaarverslag Communicatiecommissie.


Het jaarverslag bevat twee aanbevelingen welke in relatie kunnen worden
gezien tot het aftreden van Evert van Ginkel. Het bestuur doet een oproep
aan aanwezige en niet aanwezige leden om na denken of hij/zij een actieve
rol kan spelen in de communicatiecommissie. Uitbreiding naar 2 a 3 leden,
ook ivm waarneming bij afwezigheid zou ideaal zijn.



Tevens een herhaalde oproep om de communicatiecommissie te voeden
met nieuws en berichten die leuk of van belang zijn voor de club.



Vanuit het bestuur zullen notulen van de bestuursvergadering op de
website worden gepubliceerd.

Oude - en nieuwe commissieleden.
Evert van Ginkel wordt bedankt voor bewezen diensten en ontvangt een
cadeaubon. Dat zelfde valt Peter Hartman ten deel als organisator van de
Kozakkenputtocht. Vanuit de vergadering worden nog een aantal mensen
genoemd die zich jarenlang hebben ingezet voor de tocht.

9.

Jaarverslag Penningmeester.
De penningmeester reikt begroting en balansrekening uit aan de aanwezigen en
licht beiden beknopt toe. Vanuit de vergadering wordt gevraagd waarom er
ondanks de onlangs aangevulde voorraad toch sprake is van uitgaven voor
kleding. De penningmeester geeft aan dat er in 2020 waarschijnlijk ook kleding
in courante maten moet worden aangeschaft en dat er een minimum
bestelhoeveelheid is waardoor er ook gelijk een hoger bedrag dan verwacht in de
begroting staat.

10.

Verslag kascommissie.


Door ziekte van Maarten van den Braak is de controle, na overleg met
Maarten, door Fred de Boer alleen uitgevoerd. Er zijn geen
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onregelmatigheden geconstateerd en na overleg met Maarten na de
controle wordt de penningmeester décharge verleend voor het financiële
jaar 2019. Het verslag van de controle wordt overhandigd aan de
secretaris die dit digitaal zal archiveren. Piet van Nimwegen meldt zich als
reservekandidaat voor kascommissie.
11.

Begroting 2020 (toelichting penningmeester).


12.

Zie hiervoor punt 9

Uitreiking Chris Trentelman Trofee.


13.

Het bestuur heeft gemeend dit jaar de Chris Trentelman trofee uit te
moeten reiken aan de voormalig penningmeester Toon Brons. Jarenlang
heeft hij zich uitstekend gekweten van zijn taak en geroemd worden zijn
kwaliteiten als koprijder in de B-groep. Toon is zelf niet aanwezig maar
beker en bloemen zullen bij hem thuis worden bezorgd.

Bestuursverkiezing.


14.

Zittende bestuursleden blijven ook in 2020 in functie. De voorzitter heeft
aangegeven bezig te zijn met zijn laatste termijn. Tijdens de
bestuursvergadering 2021 zal een nieuwe voorzitter worden gekozen.
Geïnteresseerde kandidaten kunnen zich melden bij het bestuur.

Benoeming kascommissie.


15.

Toerprogramma 2020 en schema clubritten.


16.

Fred de Boer – 1e jaar aanblijvend Maarten van den Braak: 2e jaar,
aftredend. Tijs Rolle meldt zich als opvolger van Maarten, Piet van
Nimwegen fungeert als reserve.

Hans Inkenhaag reikt het toerschema 2020 uit. Er is gekozen voor
toertochten wat verder weg omdat toertochten in het eigen achterland niet
veel belangstelling trekken. Op verzoek zal Hans de toertocht voorafgaand
aan de Vuelta nog toevoegen. Het definitieve toerschema zal worden
gepubliceerd op de website.

Rondvraag en sluiting.
Enkele punten die gemaakt werden gedurende de vergadering gecombineerd
met vragen uit de rondvraag:


Fred de Boer doet de suggestie om een deel van de financiele reserve te
besteden aan een tripje ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum in
2022. Dat zelfde is gedaan bij het 25 jarig jubileum en werd zeer
gewaardeerd.



Piet van Nimwegen vraagt of er vanuit TTL en gemeente nog iets wordt
ondernomen rondom de Vuelta. In de eerste helft is er vanuit de
gemeente initiatief genomen om te peilen of plaatselijke fietsclubs
activiteiten rondom de Vuelta gaan organiseren. Daar is vanuit de
gemeente geen vervolg op gegeven. Het standpunt vanuit TTL is dat er
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niet zelfstandig activiteiten zullen worden georganiseerd maar dat
eventueel aangehaakt zal worden bij initiatieven van andere partijen. Op
dit moment zijn dergelijke activiteiten niet bekend.


Piet van Nimwegen vraagt of het beeldje behorend bij het
clubkampioenschap niet eens aan vervanging toe is. Het bestuur staat
open voor suggesties.



Henk van Rooijen polst of er belangstelling is voor meerdere niveaus op
de MTB. Op basis van reacties uit de vergadering lijkt dit niet van de
grond te komen. De huidige groep geeft aan dat iedereen welkom is en
dat snelheid aangepast zal worden aan de aanwezigen.

De voorzitter sluit de vergadering om 21:28. Aanwezigen die daar zin en tijd in hebben
worden uitgenodigd voor een drankje aan de bar.
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