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                          Zeeuwse Ren-en Tourclub 

                           THEO MIDDELKAMP 
 

 

   

 

 
Verslag 64e Algemene ledenvergadering op woensdag 16 februari 2018, aanvang 19.30 uur, in 
Brasserie Stelleplas te Heinkenszand. 
 
Aanwezig: · Fester Aarts (voorzitter), Adri van Noorden (secretaris), Jaap Oele 

(bestuurslid namens Tourafdeling), Jan Baaijens (voorzitter 
Rencommissie), Guido Mullaert (Jeugdcommissie), Kees Westerweele 
(voorzitter Tourafdeling), Piet Harwijne, Peter Remijn, Rick 
Schouwenaar  

 
 
Afwezig met kennisgeving: Bram Buijs (penningmeester), Roy Gijzel, Peter Gödde, Paul Hoondert, 

Henk de Jong, Ronald de Jong 
 
1. Opening 
 Fester heet een ieder van harte welkom en opent de vergadering. 
 
2. Vaststellen agenda 
 De aanwezigen stemmen in met de agenda. 
 
3. Ingekomen stukken en mededelingen 
 Er zijn geen ingekomen stukken. 
 
4. Verslag 63e algemene ledenvergadering gehouden op 16 februari 2017 
 Naar aanleiding van agendapunt 6 merkt Adri van Noorden op dat Hans Boer (Tourafdeling) en 

Robert Vleugel (Renafdeling) de kascontrole over 2016 heben uitgevoerd op 24 april 2017. Zij 
hebben geen op- of aanmerkingen en hebben voorgesteld de penningmeester decharge te 
verlenen over het gevoerde beleid in 2016. De jaarrekening 2016 is vastgesteld.  

 De vergadering stemt in met het verslag en stelt het vast.   
 
5. Jaarverslagen: 

De jaarverslagen over 2017 van de verschillende commissies en afdelingen worden uitgereikt en 
toegelicht : 
Bestuur:   Adri van Noorden. 

 Evenementencommissie:  Fester Aarts  
Tourafdeling:  Jaap Oele  
Rencommissie:  Jan Baaijens  

 Jeugdcommissie:   Guido Mullaert  
 
6 Financieel verslag en verslag van de kascontrolecommissie: 
 De jaarrekening 2017 is uitgereikt en toegelicht door Adri van Noorden (secretaris). Per saldo 

heeft de club 2017 afgesloten met een batig saldo van € 1.285,--.  
 De kascontrole zal 21 maart a.s. worden uitgevoerd door Anaja Meijers-de Winter (Tourafdeling) 

en Roy Geijzel (Renafdeling).  
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 Adri stelt voor om met voorgelegde jaarrekening 2017 in te stemmen onder voorbehoud van 
goedkeuring door de Kascontrolecommissie en de penningmeester decharge te verlenen voor 
het gevoerde beleid. 

 De ledenvergadering stemt in met dit voorstel en besluit conform. 
 
8 Bestuursverkiezing  
 Aftredend en herkiesbaar zijn: Jaap Oele en Fester Aarts.  
 Fester Aarts deelt mee herkiesbaar te willen zijn voor een zittingsperiode van 2 jaar. Er hebben 

zich geen tegenkandidaten aangediend. De vergadering herbenoemen Jaap en Fester met 
algemene stemmen voor een periode van respectievelijk 3 en 2 jaar. 

    

9 Verkiezing kascontrolecommissie. 
 Roy Gijzel en Anja Meijers- de Winter zijn tijdens de ledenvergadering van respectievelijk 2016 

en 2017 voor de duur van twee jaar benoemd als lid van de kascontrolecommissie. Zij komen 
echter beiden voor het eerst in actie bij de kascontrole over 2017. Anja en Roy zullen ook de 
kascontrole over 2018 uitvoeren.    

 
10 Beleid en begroting 2017 
 Fester geeft aan dat het beleid van de club ongewijzigd blijft. De club stelt zich als doel de 

wielersport in Zeeland in brede zin te stimuleren en faciliteren met opleiding, training en 
begeleiding van jonge renners en het organiseren van wieleractiviteiten. Dit alles binnen de 
financiele mogelijkheden die de clubkas kan bieden. Deelname en plezier aan de wielersport 
staan voorop. De club wil er staan voor de Zeeuwse renners en toerfietsers.  

 De begroting 2018 is tijdens de vergadering uitgedeeld. Adri licht de begroting voor 2018 toe. 
Als totale eindresultaat wordt verwacht dat de kosten en baten in balans zullen blijven.   

 De vergadering stemt in met de begroting 2018. 
 Het bestuur aanvaardt de opdracht vervat in de begroting en zal zich inspannen deze naar 

behoren te vervullen.  
  
11 Rondvraag 

Guido Mullaert informeert naar de wijze waarop de externe communicatie is georganiseerd 
binnen de club. Fester antwoordt dat de website primair het informatieplatform van de 
vereniging is voor de meer statische informatie. De nieuwe website zal in de loop van maart 
gelanceerd worden. Daarnaast communiceren de Ren-, Jeugd en Tourafdeling elk via een eigen  
social media accounts (facebook) met berichten over activiteten, prestaties e.d.  Elke afdeling 
geeft daar min of meer een eigen identiteit aan. Wel steeds met herkenbare clublogo’s.  
In de berichtgeving naar de media (pers) verzorgt de voorzitter de communicatie over 
onderwerpen die de gehele vereniging aangaan en de ploegleider per categorie de 
communicatie over de sporttechnische onderwerpen.   
 

12 Sluiting 
Fester bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering. 

 
Goedgekeurd en vastgesteld tijdens de ledenvergadering van 22 februari 2019, 
 
 
 
 
 
Adri van Noorden,      Fester Aarts, 
secretaris      voorzitter 


