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1: Opening

 Dit jaar wordt de ledenvergadering op een andere wijze gehouden dan 

gebruikelijk. De regelgeving verplicht ons om voor 1 juli de Algemene 

ledenvergadering over 2020 te houden. Omdat de verwachting is dat we voor 

1 juli geen fysieke ledenvergadering mogen organiseren (= stap 6 in het 

openingsplan nav Corona waarvoor nog geen verwachte datum bekend is), 

wordt de ledenvergadering dit jaar volledig digitaal gehouden. 

 Het proces dat we hiervoor volgen is opgesteld door de NTFU en juridisch 

getoetst en akkoord en rechtsgeldig bevonden.



Opening (vervolg)

 Het proces ziet er als volgt uit:

 8 mei 2021: aankondiging via de app FTC MM Algemeen dat de ledenvergadering dit 

jaar digitaal gehouden gaat worden

 25 mei 2021: Leden krijgen een mail met een link naar de website waar de 

inhoudelijke presentatie met alle relevante bijlagen te vinden zijn. De meest 

relevante stukken (financieel verslag 2020, begroting 2021 en jaarverslag zijn overigens al vanaf februari 

jl in te zien bij de penningmeester)

 25 mei tot 8 juni: leden kunnen schriftelijk vragen stellen, vragen sturen via de 

mail naar: secretaris@ftcemmen.nl

 8 juni tot 15 juni: beantwoording van de vragen door het bestuur. De antwoorden 

worden via de mail teruggekoppeld naar de vragensteller

 29 juni: publicatie van de meest relevante vragen met antwoorden via de website 

van FTC Emmen

mailto:secretaris@ftcemmen.nl


2: ingekomen stukken

 Er is in het najaar 2020 een bericht binnengekomen van de NTFU dat de er in 

verband met de situatie rondom het Corona virus is besloten om de jaarlijkse 

verhoging van de contributie niet door te voeren. 



3: Goedkeuring notulen Algemene 

Ledenvergadering d.d. 27 februari 2020

 De notulen van de algemene ledenvergadering 2020 zijn als bijlage 

bijgesloten.

 Wanneer je een vraag, opmerking of aanvulling op de notulen hebt graag 

doorgeven via secretaris@ftcemmen.nl. Geef daarbij aan of deze vraag, 

opmerking of aanvulling verduidelijkend is bedoeld of dat dit wat jou betreft 

goedkeuring van de notulen blokkeert. 

 Wanneer er geen vragen binnenkomen die de goedkeuring van de notulen 

blokkeren, zijn de notulen vastgesteld. 

mailto:secretaris@ftcemmen.nl


4: Jaarverslag 2020

 Het jaarverslag 2020 is reeds eerder gepubliceerd op de website en tevens als 

bijlage bijgesloten.



5: Verslag Kascommissie

 Door de kascommissie, dit jaar bestaande uit Edwin Meulenbelt en Erwin 

Trip, is de Winst en Verlies rekening 2020 en de balans ultimo 2020 

gecontroleerd en dmv het schrijven van 7 feb 2021 goed gekeurd. 

 Door de kascommissie wordt positief geadviseerd aan bestuur en leden 

van FTC Emmen om de Winst en Verlies rekening 2020 en de balans 31-12-

2020  vast te stellen en decharge te verlenen aan het Bestuur.

 De goedkeuring en advies van de kascommissie zijn als bijlage toegevoegd

 Wanneer een lid de W & V rekening 2020 en Balans per 31-12-2020 niet 

wil vaststellen of de decharge van het bestuur wil blokkeren, dient dit per 

omgaande, schriftelijk en met de redenen omkleed, aangegeven te 

worden aan de penningmeester via penningmeester@ftcemmen.nl

mailto:penningmeester@ftcemmen.nl


6: Benoeming Kascommissie 2021

 Voordracht: Erwin Trip (2e jaar) en Herman Sijbom (1e jaar)

 Reserve lid:  Jaap Bakker



7: Financieel verslag 2020

 Ligt sinds 7 februari 2021 ter inzage bij de penningmeester.

Kosten tochten 1.536,00€     Contributie 9.899,00€     

Ledenvergadering 355,00€        Sponsorgeld 2.050,00€     

Afdracht NTFU 8.684,00€     Opbrengst tochten 2.592,00€     

Huur garage 638,00€        Overige opbrengsten 1.504,00€     

Clubkleding 10.455,00€  

Kosten website 2.420,00€     

Overige kosten 2.174,00€     

Afschrijvingen 404,00€        

Totaal kosten 26.666,00€  Totaal opbrengsten 16.045,00€  

Verlies 10.621,00€  

Winst en verlies rekening 2020
Kosten Opbrengsten



7: Financieel verslag 2020 (vervolg)

1-1-2020 31-12-2020

Kas 600,00€                  900,00€          

Rekening ING 680,00€                  617,00€          

Spaar Rekening 33.000,00€            21.200,00€    

Activa 987,00€                  582,00€          

Vooruitbetaald 119,00€                  

Totaal 35.386,00€            23.299,00€    

1-1-2020 31-12-2020

Contributie 9.028,00€              7.562,00€      

Winst boekjaar -10.621,00€  

Eigen vermogen* 26.358,00€            26.358,00€    

Totaal 35.386,00€            23.299,00€    

Saldo 01-01-2020 26.358,00€            

Winst 2020 -10.621,00€          

EV 31-12-2020 15.737,00€            

Passiva

*) Toelichting Eigen vermogen

Balans 2020
Activa



8: Begroting 2021

Kosten tochten 1.250,00€     Contributie 10.800,00€  

Ledenvergadering 300,00€        Sponsorgeld 3.750,00€     

Afdracht NTFU 8.154,00€     Opbrengst tochten 3.500,00€     

Huur garage 720,00€        

Clubkleding 1.500,00€     

Kosten website 500,00€        

Kosten vrijwilligers avond2.000,00€     

Overige kosten 2.241,00€     

Onvoorzien 1.000,00€     

Afschrijvingen 385,00€        

Totaal kosten 18.050,00€  Totaal opbrengsten 18.050,00€  

Begroting 2021
Kosten Opbrengsten



9: Bestuursverkiezing

 Er zijn geen bestuursleden aftredend en ook geen verkiezingen 

 In de algemene ledenvergadering welke gehouden is op 27 februari 2020 
waren er 2 vacatures voor het bestuur. 1 daarvan is tijdens deze 
vergadering ingevuld door Diederik Wolthof. Diederik is voorgedragen door 
het bestuur.

 Vanuit de leden zijn er geen kandidaten aangedragen.

 Voor de tweede vacature is Albert Teekens door het bestuur 
voorgedragen. Na een aantal maanden te hebben meegedraaid is Albert 
medio 2020 formeel toegetreden tot het bestuur.

 Wanneer er een lid bezwaar heeft tegen de benoeming van Albert in het 
bestuur, dan dient dit per omgaande gemeld te worden aan de voorzitter 
(voorzitter@ftcemmen.nl) met daarbij tevens een andere kandidaat om 
zitting te nemen in het bestuur.

mailto:voorzitter@ftcemmen.nl


10: Mededelingen van het bestuur
 Op 1 juli 2021 treedt de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in 

werking. Deze wet stelt eisen aan de wijze waarop rechtspersonen, dus ook 

verenigingen worden bestuurd en hoe het toezicht daarop wordt geregeld. Ook 

schrijft de wet voor wat en hoe dit in de statuten moet worden vastgelegd. 

Wanneer de statuten moeten worden aangepast om aan de nieuwe wet te voldoen, 

is er een termijn van 5 jaar gesteld om dit voor elkaar te maken.

 Het bestuur heeft onze statuten getoetst aan de nieuwe wet. De conclusie is dat 

we op één punt een aanvulling op onze statuten moeten doen.

 In de statuten moet een bepaling staan wat er moet gebeuren bij ontstentenis 

(bestuurder defungeert of ontslagen) of belet (langdurige ziekte of schorsing) van alle 

bestuursleden. Oplossing kan zijn om een continuïteitscommissie (bij voorkeur 1 of 3 

personen, bv oud-bestuurders) in te stellen. 

 Voor deze aanvulling alleen hoeft er niet direct een aanpassing van de statuten te 

komen maar dient dit te gebeuren op het moment dat er (om andere redenen) toch 

een aanpassing gedaan wordt. 

 Omdat onze statuten dateren van lang geleden en daardoor ook andere artikelen en 

tevens het taalgebruik geactualiseerd moeten worden, zal dit op een later moment 

gebeuren



10: Mededelingen van het bestuur (vervolg)

 We hopen in 2021 weer een aantal tochten te kunnen organiseren. Nieuw is de Ster 

van Emmen. Deze tocht wordt gehouden op 13 juni 2021. De tocht staat wederom 

in het teken van het goede doel: het Longfonds. 

 Verder hopen we in later in het seizoen nog enkele andere tochten te kunnen 

organiseren waaronder de beide ATB tochten in november. Het afgelopen jaar 

hebben er meerdere vaste vrijwilligers die meehelpen deze tochten te 

organiseren, zich om diverse persoonlijke redenen afgemeld. We zijn daarom 

naarstig op zoek naar leden die willen mee helpen. Er zijn diverse taken die 

gedaan moeten worden dus altijd wel iets dat past. Als jij je steentje wil bij 

dragen meldt je dan aan bij Anne de Groot (anneenida@home.nl)  

 Ook in 2020 hebben een aantal leden tijdens het fietsen een meer of minder 

ernstig ongeval gehad. Onze veiligheid en die van anderen tijdens het fietsen was, 

is en blijft dus een belangrijk onderwerp dat continu aandacht vraagt. Naast 

uiteraard de (verkeers-) regels in acht nemen is het ook belangrijk om elkaar te 

wijzen en aan te spreken op onveilige situaties of gedrag. 

Veilig fietsen doen we tenslotte met elkaar!

mailto:anneenida@home.nl


11: Rondvraag  

 De vragen die normaal gesproken tijdens de rondvraag gesteld zouden worden 

kunnen nu per email worden gesteld. Stuur ze daarvoor naar 

secretaris@ftcemmen.nl

mailto:secretaris@ftcemmen.nl


12: Huldigingen

Omdat er in 2020 geen clubcompetitie is gehouden zijn er uiteraard ook geen 

huldigen. 

Vermeldingen: 40.000 km:

Jan Beugels is in 2020 de grens van 40.000 geregistreerde kilometers

gepasseerd. Gefeliciteerd Jan!



13: Sluiting

 Dank voor uw aandacht en hopelijk kunnen we volgend jaar weer een 

“normale”algemene ledenvergadering houden.


