NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERNG 2017

Leon heet leden welkom.
Mededelingen:
Afmeldingen van: Dick Stegeman, Mary Hulsman, Theo Brok, Gonnie van Leeuwen, Wim en
Hennie Krijt en Arjenne Hemrica.
Er wordt kort stilgestaan bij overlijden van oud-lid Frans van Rossum (april 2017) en
gezondheid Henk Kroes en Riet Simons (inmiddels oud-lid).
Henk Kroes heeft C-groep voor kaart bedankt (telefonisch)
Ingezonden stukken:
Twee bestuursleden volgen binnenkort de workshop ‘Sportief Besturen’ van NTFU’. De
workshop is de basis voor de manier waarop leden van de vereniging met elkaar omgaan, hoe
gasten en nieuwe leden worden verwelkomd, hoe je omgaat met een wegkapitein, hoe je
werkt aan het imago, etc.
N.a.v. opmerking Jan Snel: er zijn leden die niks doen voor de club en wel dezelfde
faciliteiten krijgen aangeboden, zoals de clinic. Hoe wordt daarover gedacht? Leon wijst erop
dat dit thema terugkomt in de stellingen, later deze avond.
Clinic: per avond gemiddeld 30/35 deelnemers, een succes! Gaan we meer mee doen, maar
weten nog niet in welke vorm/hoedanigheid.
Sponsoren:
Leon vertelt wie hij benaderd heeft voor sponsoring en hoe dat verlopen is. Succesvol waren
de contacten met Orbeo (Rutger ter Laak) i.s.m. dealer Profile Roy Seine uit Wijhe. Ook
Dreamplafonds in Heino als shirtsponsor binnengehaald. Kopieën fietsroutes worden voortaan
gedrukt door sponsor Nieman (werkgever Koen) (samenwerking met Wonink Lemelerveld
gestopt). Nieman is verbetering leert de ervaring. Sponsoren moeten nog ondertekenen en
worden nog uitgenodigd voor Nieuwjaarsreceptie/presentatieavond.
Opfrisbeurt rondje Heino:
Er is geïnvesteerd in nieuwe bordjes en een nieuwe folder. Met dank voor
bijdragen/inspanningen van Gerard Schokker, Ben Veldkamp en Martin van Wijngaarden.
Toertochten:
Zijn goed bezocht, over alle tochten te samen 525 méér deelnemers kunnen tellen. Te danken
aan: unieke elementen in tochten ingebouwd, soms iets weggeven ( zoals bidon met Blokje
Om)
Kermistoer valt dit jaar NIET samen met Sallands Mooiste. Ook extra promotie van
‘evenement’werpt zijn vruchten af ( = betaalde promotie)
Advies John Ruiter aan leden: aankondigingen op social media graag delen!
Open Wielerdag:
De animo hiervoor neemt af. Ronald vertelt over het idee van een soort ‘Hel van Salland’ .
Tocht van 70 km over zoveel mogelijk klinkerwegen. Dit in samenwerking met CRT Raalte.
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Na afloop van de tocht in een café in Raalte samen Belgische biertjes drinken. Liefst op de
dag voor Roubais. Wordt openbare rit, als aftrap van nieuwe seizoen. Alle leden mogen
introducé meenemen.
Clinics:
Opgemerkt is dat avond ‘verkeerd gekozen’ zou zijn i.v.m. leegloop trainingsavond B-groep
op woensdagavond. Leon legt uit dat elke avond wel lastig zou zijn. Bij op maandag niet
omdat in weekend al gefietst is, op dinsdag training C-groep enz. Bovendien was/is Maarten
Nijland niet alle avonden niet beschikbaar.
Vrijwilligers:
Met name gebrek aan pijlers is probleem. Bij binnenkomst wordt elke bezoeker gevraagd of
hij/zij is ingelogd op de site, zodat iedereen kan aangeven welk vrijwilligerswerk hij/zij wil
verrichten. Dit gaan we ook doen bij Nieuwjaarsreceptie en presentatieavond.
Uitgifte kleding:
Er zijn 75 leden langs geweest om kleding te passen. Gekozen voor Craft want dat was meest
goedkoop en kwalitatief goed.
Roy Seine betaalt 1000 euro per jaar, Dicks Fietsen kleding moet daarom van de weg. 50 euro
korting indien zomertenue ingeleverd. Voor nieuwe leden 150 euro. Leon: ”Wij moeten het
samen betalen.” Fluorescerende rits op shirt. Gekozen voor herkenbaarheid en veiligheid.
Leden Heikera krijgen in winkel Seine 10 procent kassakorting op de factuur. Op totale omzet
van Heikera gaat nog eens 5 procent naar clubkas.
Opmerkingen bij financieel overzicht: (toelichting penningmeester Gerard)
Inkomsten: Contributie: stabiel gebleven. Toertochten: conform begroting.
Spinning: iets hoger uitgevallen ( 26 deelnemers) Kleding: weinig verkocht…
Uitgaven:
Tegenvallende opkomsten bijeenkomsten Heikera.
Eind 2016 kleding moeten inkopen.
Bidons ingekocht voor jubileum Blokje Om: succes! 95 procent deelnemers teruggekomern
voor bidon. Ruim bij kas, dus ruimte voorleuk gebaar als dit.
Beheerkosten: moeilijk in te schatten. Clinic: iets hoger uitgevallen.
Financieel kasboek:
18000 euro in kas. Waarschijnlijk teren we iets in en houden we in 2018 12000 euro over
Financiën kleding: shirtsponsors voor 3 jaar, Dreamplafonds voor 4 jaar.
18.300 euro inkomsten kleding.
In vier jaar tijd spelen we quitte. Financieel deel in 3 jaar afbakenen. Kleding moet in
princiepe 4 jaar meegaan. We betalen in 3 jaar. Winkelprijs is fors hoger! Een lid krijgt
slechts één keer korting! Heeft veel energie gekost om sponsoren te vinden. .
Verslag kascommissie:
Wolter en Mary, beide verhinderd deze avond, hebben schriftelijk verslag aangeleverd.
Advies om penningmeester decharge te verlenen. Geen afwijkingen gevonden.
Voor volgend jaar: Mary treedt af, Wolter blijft aan in kascommissie. Harry Veldkamp bereid
gevonden toe te treden.
Bestuurswisseling:
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Bestuur bestaat traditiegetrouw uit 7 leden. Leon treedt aan als nieuwe voorzitter. Angela
treedt toe na jaar proefdraaien. Koen neemt na 7 jaar afscheid, zijn plaats wordt ingenomen
door Arjenne.

Stellingen
Iedereen is vrijwilliger
Reacties:
Aspirant vrijwilligers moet je eerder benaderen, alles eerder vastleggen.
Stukje bewustwording kweken en inzichtelijk maken hoeveel werk er in een tocht gaat zitten.
Idee om andere clubs vragen te bepijlen, in ruil daarvoor doen wij weer wat voor die club.
(hoeft niet per se een wielerclub te zijn!) Idee om op toerbeurt te vragen. Belangrijk dat niet
altijd dezelfde mensen gevraagd worden! Pool niet te klein houden. Meer contributie vragen
van mensen die niks doen, is geen optie. Leden actief benaderen. Leden laten inloggen, zodat
ze kunnen aangeven welke vrijwilligersactiviteiten ze willen doen.
Heikera moet MTB- afdeling krijgen
Reacties:
In het verleden is gebleken dat hier weinig animo voor is. Niveauverschillen is ook probleem.
Heikera heeft al een groepje (met een paar niet-leden) Het blijft een individuele sport…
Niveauverschillen. Iedereen kan ook op eigen initiatief MTB’en, app groepje oprichten.
Conclusie: We zien het niet zitten om MTB-afdeling op te richten. Maar Misschien is het wel
een idee op bepaald parcours wat te doen aan techniek?
Heikera heeft behoefte aan professionele trainer
Je kunt je de vraag stelen: wat is ‘professioneel?’
Geschoolde trainer is goed idee. Divers wensen zoals bijvoorbeeld: klimtraining, veiligheid,
naar een doel toewerken.
Raadgevende rol? Iedereen een ander doel? Of juist gezamenlijk doe formuleren? Is
meerwaarde voor een club. Tegenargument: kost geld. Dus contributieverhoging of betalen
per deelnemer? Aanstellingsomvang? Trainer in dienst van club? Voor nieuwe leden is het
van toegevoegde waarde . Advies op materiaal , versnellingen enz. Moet je mensen van
binnen of buiten de club aantrekken? Opmerkingen: Idee om bij andere club die zo werkt, bijv. Dalfsen- een kijkje te gaan nemen. Ook moet men zich afvragen of de deelnemers later
in het jaar nog steeds zo enthousiast zullen zijn…
Levensgevaarlijk, die wielrenners!
N.T.F.U. geeft tips en adviezen. Groepsgrootte is van groot belang! Wegkapitein moet wat dat
betreft initiatief nemen. Idee om reservewegkapitein aan te wijzen? ‘Wij van Heikera zijn
gastheren’. Het blijft moeilijk wat de ‘meefietsers’ betreft: waar trek je de grens? Max. 10/12
fietsers van Heikera, omwille van veiligheid.
Tips/suggesties: respecteer verkeersregels en verkeerslichten. (beeldvorming) Goed
communiceren binnen de fietsgroep en afspraken nakomen is van groot belang. Fiets op je
eigen niveau: passende groep i.v.m. vermoeidheid. Dit is ieders persoonlijke
verantwoordelijkheid. Fiets langzamer binnen de bebouwde kom. Vermijd fietspaden tijdens
de toertochten voor langere afstanden. Blijf vriendelijk naar andere fietsers en geef aan met
hoeveel mensen we inhalen.
Rondvraag: niemand meldt zich hiervoor
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