
                  Notulen 27 februari 2020 Algemene ledenvergadering FTC Emmen 

 
  
Locatie : Kantine WSV Emmen
Aanwezig van bestuur : Ben Scholman/, Gerry van der Land, Herman Sijbom, 

Harrie Hadderingh, Anne de Groot
Afwezige leden m.k. : 3 leden:  Peter van Dinter, Agnes Ijseldijk, Fred 

Veenstra, Jan Scholte Alberts
Aantal aanwezige leden : 49 leden (incl. bestuur)
Notulist : Gerry van der Land 

1. Opening 

Ben Scholman opent, als voorzitter, de vergadering om 20.00 uur en heet alle aanwezigen welkom.

2. Ingekomen stukken 

Er zijn geen ingekomen stukken.

3. Goedkeuren notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 28 februari 2019.

4. Jaarverslag 2018.

Jaarverslag werd goedgekeurd met opmerking dat er niets over de dinsdagfietsers is vermeld.
Het verslag van deze groep zal in volgende verslag op genomen worden. 

Onno de Wit vraagt, n.a.v. het ongeval met de dinsdagfietsers, aandacht voor het dragen van telefoon 
nummer waarop familie te bereiken is.  Bijvoorbeeld op een sticker in de helm.

5. Verslag kascommissie 

Bij monde van Edwin Meulenbelt  deelt de kascommissie  mee dat er geen tekortkomingen zijn 
geconstateerd in de financiële boekhouding en dat de administratie er prima uit zag. 
De commissie bestond oorspronkelijk uit Berend Stegink en Edwin Meulenbelt. Berend heeft zich echter 
afgemeld als lid. Peter Bos heeft zijn taak over genomen. 
De ledenvergadering verleent decharge voor het gevoerde financiële beleid van de penningmeester. 

Herman Sijbom stopt na deze vergadering als penningmeester . Diederik Wolthof neemt zijn taken vanaf
heden over. 

6. Benoeming kascommissie 2020. 

De kascommissie voor het komende jaar zal bestaan uit Edwin Meulenbelt en Peter Bos.  Als reserve lid
Edwin Trip. De vergadering gaat hiermee akkoord.

7. Financieel verslag 2019.

Penningmeester, Herman Sijbom, geeft een toelichting op de winst- en verliesrekening 2019.

8. Begroting 2019.

De penningmeester neemt de begroting 2019 door en geeft waar nodig een toelichting. 
Door de leden worden hierover geen vragen gesteld.

9. Bestuursverkiezing:
Aftredend: Herman en Harrie  (niet herkiesbaar) 
De voorzitter bedankt de aftredende leden en  krijgen een bloemetje als dank voor de inzet van de 
afgelopen jaren.

Kandidaat bestuurslid: Diederik Wolthof. 
Het bestuur draagt Diederik Wolthof voor als opvolger van Herman Sijbom en zal de taken als 
penningmeester overnemen.
De vergadering gaat akkoord.

Notulen: algemene ledenvergadering FTC Emmen 27-02-2020



                  Notulen 27 februari 2020 Algemene ledenvergadering FTC Emmen 

Voor Harrie heeft zich geen kandidaat aangemeld. Ben doet nogmaals een beroep op de leden 
zich beschikbaar te stellen. 

Het komende jaar zal het bestuur bestaan uit: Ben Scholman, Anne de Groot, Gerry v.d. Land en 
Diederik Wolthof en 5e  lid?

Hendrie de Groote stopt als lid van de toercommissie. Hij wordt bedankt door de voorzitter en krijgt 
een bloemetje als dank voor de inzet van de afgelopen jaren.

10. Aanpassing “huishoudelijk regelement”
Vergadering gaat akkoord met de toevoeging van artikel 10 m.b.t. ongewenst gedrag. 

11. Mededelingen van het bestuur.
- Ben meld dat eind dit jaar de huidige sponsor contracten aflopen. Komende tijd zullen 

gesprekken gevoerd worden met huidige en potentiele sponsors. Kleding sponsor Niemeyer 
heeft te kennen gegeven het contract niet te willen verlengen.  Dit betekend ook dat de 
huidige clubkleding vervangen moet worden. Leden van het Media Team (MT) zijn hier 
inmiddels mee bezig. 

- In december is een ledenwerf actie gestart in samen werking met  4 lokale fietswinkels. Deze 
actie heeft tot nu toe 5 nieuwe leden op geleverd.
Peter Bos stelt de vraag  of de actie mbt financiering gemaximaliseerd is. Ben geeft aan dat, 
als het uit de hand loopt de actie gestopt kan worden. 

- Bestuur heeft te kennen gegeven,  het fietsen onder begeleiding van een “wegkapitein” 
belangrijk te vinden. Dit komt ten goeden aan veiligheid en gedrag van het fietsen in groeps 
verband. De cursus wegkapitein staat gepland op 18 april onder leiding van Paul van Dam 
van de NTFU . Gerry meld dat een aantal leden zich hebben opgegeven, maar er is nog 
plaats. De leden worden opgeroepen zich hiervoor aan te melden. 

- Ben legt plan uit om meer diversiteit aan te bieden in aanbod van clubtochten. Er is ook een 
poll gestart om de mening  te inventariseren over het buitenland clubweekeind. 

- NTFU heeft zijn contributie verhoogt met €2. Dit jaar zal deze door de club gedragen worden. 
Volgend jaar zal deze verhoging door berekend worden. Vergadering is akkoord. 

- Bestuur meld te willen stoppen met de kleding punten competitie. 
Omdat volgend jaar het bestellen van kleding anders gaat verlopen en derhalve niet met 
kledingbonnen gewerkt kan worden, heeft het bestuur besloten te stopen met de 
puntencompetitie. (blauwe kaart). 
Peter Bos vraagt of de gespaarde kledingbonnen gebruikt kunnen worden voor de nieuwe 
clubkleding. Dat zal zoals aangegeven niet kunnen. Ben zal met Zantingh overleggen, of de 
punten ook voor andere artikelen ingewisseld kunnen worden. 
Enkele leden vinden het jammer dat de punten competitie wordt afgeschaft. 

- De jaarlijkse vrijwilligersavond staat gepland op 17 april 2020. Deze keer gaan we naar 
museum Collectie Brands in Nieuw Dordrecht. 

10 Rondvraag en beantwoording

- Pier Dijkstra laat een print-out van de clubtochten zien. Er staan allemaal codes vermeld ipv 
tekst. Diederik zal dit onderzoeken en mogelijk herstellen.

-  Albert Teekens  brengt fietsevenement “terug naar Westerbork” onder de aandacht.

- Onno vande Witte vraagt hoe de keuze van nieuwe sponsoren wordt gemaakt. Ben legt in het 
kort het proces uit en dat er gebruikt gemaakt wordt van zgn sponsorpakketten. 

- Jans Peters komt met het idee om de nieuwe kleding onafhankelijk te maken van sponsoren. 
Ben meld dat het MT met hier mee bezig is maar er nu geen mededelingen over kan doen. 
Tijdens de lancering van de nieuwe website op 5 maart zal voorstel van de nieuwe club 
kleding gepresenteerd worden. 

11 NTFU incasso systeem
Diederik geeft een uitleg hoe volgend jaar het innen van de contributie zal gaan. Er zal 
volledig gebruik gemaakt worden van de inning faciliteiten van de NTFU. De leden zullen een 
mail ontvangen met een betalingsverzoek. Het huidige automatisch incasso systeem zal niet 
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meer gebruikt worden. Dat levert tov het nieuwe systeem eveneens een aanzienlijke 
besparing op. 

12 Presentatie voorgang FTC Media Team.
Gerry geeft een presentatie waarin de voorgang en bereikte resultaten van het MT worden weer 
gegeven. 
Op 5 maart zal een extra ledenvergadering zijn waarin de lancering van de nieuwe website, FTC 
logo  en andere vernieuwingen gepresenteerd zullen worden. 
Tevens zal het voorstel van de nieuwe clubkleding gepresenteerd worden. 

13 Huldigingen.

Dames 1. Agnes IJsseldijk 8269  km 
            2. Wilma Schepers 6974  km 
            3. Dina Martens  5770  km

Heren  1. Gerard Kuiper 19219  km
2. Christiaan Scheven 18177  km
3. Chris Kwint 16750  km

Peter Bos heeft een aandenken gehad voor het winnen van het punten klassement.

Agnes Ijsseldijk, Jan Beugels  en Bernard Defraye hebben een aandenken gehad voor het behalen
van 40.000 km.

Gefeliciteerd allen.

Sluiting.

Notulen: algemene ledenvergadering FTC Emmen 27-02-2020


	1. Opening
	Ben Scholman opent, als voorzitter, de vergadering om 20.00 uur en heet alle aanwezigen welkom.
	2. Ingekomen stukken
	Er zijn geen ingekomen stukken.
	3. Goedkeuren notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 28 februari 2019.
	4. Jaarverslag 2018.
	Jaarverslag werd goedgekeurd met opmerking dat er niets over de dinsdagfietsers is vermeld.
	Het verslag van deze groep zal in volgende verslag op genomen worden.
	Onno de Wit vraagt, n.a.v. het ongeval met de dinsdagfietsers, aandacht voor het dragen van telefoon nummer waarop familie te bereiken is. Bijvoorbeeld op een sticker in de helm.
	5. Verslag kascommissie
	Bij monde van Edwin Meulenbelt deelt de kascommissie mee dat er geen tekortkomingen zijn geconstateerd in de financiële boekhouding en dat de administratie er prima uit zag.
	De commissie bestond oorspronkelijk uit Berend Stegink en Edwin Meulenbelt. Berend heeft zich echter afgemeld als lid. Peter Bos heeft zijn taak over genomen.
	De ledenvergadering verleent decharge voor het gevoerde financiële beleid van de penningmeester.
	Herman Sijbom stopt na deze vergadering als penningmeester . Diederik Wolthof neemt zijn taken vanaf heden over.
	6. Benoeming kascommissie 2020.
	De kascommissie voor het komende jaar zal bestaan uit Edwin Meulenbelt en Peter Bos. Als reserve lid Edwin Trip. De vergadering gaat hiermee akkoord.
	7. Financieel verslag 2019.
	Penningmeester, Herman Sijbom, geeft een toelichting op de winst- en verliesrekening 2019.
	8. Begroting 2019.
	De penningmeester neemt de begroting 2019 door en geeft waar nodig een toelichting.
	Door de leden worden hierover geen vragen gesteld.
	9. Bestuursverkiezing:
	Aftredend: Herman en Harrie (niet herkiesbaar)
	De voorzitter bedankt de aftredende leden en krijgen een bloemetje als dank voor de inzet van de afgelopen jaren.
	Kandidaat bestuurslid: Diederik Wolthof.
	Het bestuur draagt Diederik Wolthof voor als opvolger van Herman Sijbom en zal de taken als penningmeester overnemen.
	De vergadering gaat akkoord.
	Voor Harrie heeft zich geen kandidaat aangemeld. Ben doet nogmaals een beroep op de leden zich beschikbaar te stellen.
	Het komende jaar zal het bestuur bestaan uit: Ben Scholman, Anne de Groot, Gerry v.d. Land en Diederik Wolthof en 5e lid?
	Hendrie de Groote stopt als lid van de toercommissie. Hij wordt bedankt door de voorzitter en krijgt een bloemetje als dank voor de inzet van de afgelopen jaren.
	10. Aanpassing “huishoudelijk regelement”
	Vergadering gaat akkoord met de toevoeging van artikel 10 m.b.t. ongewenst gedrag.
	11. Mededelingen van het bestuur.
	Ben meld dat eind dit jaar de huidige sponsor contracten aflopen. Komende tijd zullen gesprekken gevoerd worden met huidige en potentiele sponsors. Kleding sponsor Niemeyer heeft te kennen gegeven het contract niet te willen verlengen. Dit betekend ook dat de huidige clubkleding vervangen moet worden. Leden van het Media Team (MT) zijn hier inmiddels mee bezig.
	In december is een ledenwerf actie gestart in samen werking met 4 lokale fietswinkels. Deze actie heeft tot nu toe 5 nieuwe leden op geleverd.
	Peter Bos stelt de vraag of de actie mbt financiering gemaximaliseerd is. Ben geeft aan dat, als het uit de hand loopt de actie gestopt kan worden.
	Bestuur heeft te kennen gegeven, het fietsen onder begeleiding van een “wegkapitein” belangrijk te vinden. Dit komt ten goeden aan veiligheid en gedrag van het fietsen in groeps verband. De cursus wegkapitein staat gepland op 18 april onder leiding van Paul van Dam van de NTFU . Gerry meld dat een aantal leden zich hebben opgegeven, maar er is nog plaats. De leden worden opgeroepen zich hiervoor aan te melden.
	Ben legt plan uit om meer diversiteit aan te bieden in aanbod van clubtochten. Er is ook een poll gestart om de mening te inventariseren over het buitenland clubweekeind.
	NTFU heeft zijn contributie verhoogt met €2. Dit jaar zal deze door de club gedragen worden. Volgend jaar zal deze verhoging door berekend worden. Vergadering is akkoord.
	Bestuur meld te willen stoppen met de kleding punten competitie.
	Omdat volgend jaar het bestellen van kleding anders gaat verlopen en derhalve niet met kledingbonnen gewerkt kan worden, heeft het bestuur besloten te stopen met de puntencompetitie. (blauwe kaart).
	Peter Bos vraagt of de gespaarde kledingbonnen gebruikt kunnen worden voor de nieuwe clubkleding. Dat zal zoals aangegeven niet kunnen. Ben zal met Zantingh overleggen, of de punten ook voor andere artikelen ingewisseld kunnen worden.
	Enkele leden vinden het jammer dat de punten competitie wordt afgeschaft.
	De jaarlijkse vrijwilligersavond staat gepland op 17 april 2020. Deze keer gaan we naar museum Collectie Brands in Nieuw Dordrecht.
	10 Rondvraag en beantwoording
	Pier Dijkstra laat een print-out van de clubtochten zien. Er staan allemaal codes vermeld ipv tekst. Diederik zal dit onderzoeken en mogelijk herstellen.
	Albert Teekens brengt fietsevenement “terug naar Westerbork” onder de aandacht.
	Onno vande Witte vraagt hoe de keuze van nieuwe sponsoren wordt gemaakt. Ben legt in het kort het proces uit en dat er gebruikt gemaakt wordt van zgn sponsorpakketten.
	Jans Peters komt met het idee om de nieuwe kleding onafhankelijk te maken van sponsoren.
	Ben meld dat het MT met hier mee bezig is maar er nu geen mededelingen over kan doen. Tijdens de lancering van de nieuwe website op 5 maart zal voorstel van de nieuwe club kleding gepresenteerd worden.
	
	11 NTFU incasso systeem
	Diederik geeft een uitleg hoe volgend jaar het innen van de contributie zal gaan. Er zal volledig gebruik gemaakt worden van de inning faciliteiten van de NTFU. De leden zullen een mail ontvangen met een betalingsverzoek. Het huidige automatisch incasso systeem zal niet meer gebruikt worden. Dat levert tov het nieuwe systeem eveneens een aanzienlijke besparing op.
	12 Presentatie voorgang FTC Media Team.
	Gerry geeft een presentatie waarin de voorgang en bereikte resultaten van het MT worden weer gegeven.
	Op 5 maart zal een extra ledenvergadering zijn waarin de lancering van de nieuwe website, FTC logo en andere vernieuwingen gepresenteerd zullen worden.
	Tevens zal het voorstel van de nieuwe clubkleding gepresenteerd worden.
	13 Huldigingen.
	Gefeliciteerd allen.
	Sluiting.

