Nieuwsbrief
februari 2022
Notulen Algemene Leden Vergadering van Wieler Tourclub Zijtaart op
15 februari 2022 bij Café-Zaal Kleijgeld.
Opening.
Onze plaatsvervangend voorzitter, René
Looman, opent om 20.00 uur de Algemene
Leden Vergadering. Na de ALV van 2021 via
Teams zijn we blij dat we weer een
“normale” ALV hebben kunnen organiseren.
Daarbij worden de aanwezige leden met in
het bijzonder de ereleden Leo Vissers, Wim
Vissers en André van de Nieuwenhof van
harte welkom geheten. Het afgelopen jaar
wordt kort doorgesproken en er wordt vooruitgeblikt op het komende jaar.

Het afgelopen jaar stonden de volgende activiteiten op de kalender:
- Klaver van Brabant;
- De jeugdfietscross;
- SPORT 2000 Veldtoertocht.
Echter door het Coronavirus moesten alle
activiteiten worden afgezegd.

Notulen van de vorige vergadering.
De notulen van de algemene ledenvergadering 2021 zijn gepubliceerd in de nieuwsbrief van het voorjaar 2021. Martien van
Eert geeft aan dat de kascommissie foutief
staat vermeld. De kascommissie bestond uit
Martien van Eert en Pieter de Visser en niet
Jan van Essen. René past dit aan. Hierna
worden de notulen 2021 goedgekeurd.

De kascommissie bestond dit jaar uit Maurice van den Elzen en Johnny van der Sanden. Pim geeft zelf uitleg en geeft aan dat
er akkoord is gegeven door Maurice van den
Elzen en Johnny van der Sanden aan het
financieel jaaroverzicht.

Ledenbestand + activiteiten 2021.
Sinds de vorige ledenvergadering hebben 7
leden hun lidmaatschap opgezegd en
één lid, Pieter de Visser is overleden.

Er zijn er 3 nieuwe leden bijgekomen.
Momenteel heeft WTC Zijtaart 113 leden
met een gemiddelde leeftijd van 62,6 jaar.
We hebben 22 vrouwelijke en 91 mannelijke
leden, onderverdeeld in de diverse categorieën.

Financiën.
Pim Kolsteeg geeft a.d.h.v. een presentatie
tekst en uitleg van de financiële situatie.

Maurice van den Elzen en Johnny van der
Sanden blijven de kascommissie 2022 /
2023. Maurice is bereid gevonden om ook
voor een derde periode te gaan.
Pim wordt bedankt voor het keurige financieel jaaroverzicht en doordat de kascommissie goedkeuring heeft verleend, wordt Pim
gedechargeerd van zijn taak. (klap met
voorzittershamer)

Activiteiten 2022.
De activiteiten worden kort uitgelegd a.d.h.v.
een dia:
- Start seizoen: 13 maart: korte rit en na
afloop snert bij Frank en Yvonne.
- Klaver van Brabant: 17 april.
- Rabobank Jeugdfietscross: 21 mei.
- Zijtaart Biedt meer: nog geen info.
- Fietsweekend : 23–24-25 september.
- Sluiting seizoen: 23 oktober.
- SPORT2000 Veldtoertocht: 27 november.
- Zondagstochten.
- Woensdagstochten.
- Zaterdagstochten
40+X-jarig jubileum.
Door corona hebben we het jubileum 2 keer
moeten annuleren: jammer maar helaas.. Als
bestuur hebben we nu besloten het hierbij te
laten. We willen ons nu focussen op het 45
jarig jubileum. Hans van Oosteren wil nog wel
de tocht naar Leuven organiseren met daarbij
1 overnachting. Verdere info volgt.
Veiligheid.

De basisafspraken!
Stoppen en weg vrij: toerleider steekt linkerarm omhoog en roept “stop” of “weg vrij”:
de groep geeft roep door naar achter.
Bij rechtdoor roept toerleider “rechtdoor”. De
groep geeft roep door naar achter.
Bij afslaan steekt toerleider arm naar links of
rechts en roept “links” of “rechts”. De groep
geeft roep door naar achter. Achter rijder
steekt ook arm uit.
Obstakel rechts/inhalen: toerleider roept
“voor” en de groep geeft roep door naar achter. De fietser beweegt de rechterhand in zijwaartse beweging naast de rechterheup of
achter de billen langs.
Obstakel links/tegenligger: Toerleider roept
“tegen” en de groep geeft roep door naar
achter. De fietser beweegt de linkerhand in
zijwaartse beweging naast de linkerheup of
achter de billen langs.
Obstakel in/op wegdek: toerleider noemt
naam obstakel en wijst ernaar. De groep
geeft roep door naar achter.
Achter elkaar rijden: Toerleider roept “ritsen”
en de linkerrijders voegen in achter de rechterrijders.
Ingehaald worden: achterrijder roept
“achter”. Groep geeft roep door naar voren.
Problemen: betrokkene roept “lek”.
Er moet langzamer gereden worden: men
roept “dimmen”.

Hans van Oosteren en Rob van den Dries blik- Deze basisafspraken staan op de website van
WTC Zijtaart onder het kopje “over ons”.
ken terug op de cursus wegkapitein die we
vorig jaar met 14 leden van WTC hebben gevolgd. Aan de hand van een quiz worden de
basisafspraken rijden in een groep getoetst.
Maurice van den Elzen won deze quiz.
Pauze.
Veiligheid.
Hans en Rob bespreken de basisafspraken en
hoe we deze in het nieuwe seizoen gaan toepassen. We starten op het pleintje bij iedere
tocht en de A groep vertrekt als eerste gevolgd door de B groep, C groep, D groep en
als laatste de Damesgroep. De toerleider van
de groep is tevens de wegkapitein.

Bestuurszaken.
Volgens rooster is Lid Rob van den Dries aftredend. Rob is herkiesbaar. Er zijn geen
nieuwe aanmeldingen binnengekomen. Hierbij is Rob herkozen voor een periode van 3
jaar.

Begroting 2022.
Pim Kolsteeg licht de begroting van 2022
toe. De leden stemmen in met deze begroting.

Aanpassing Huishoudelijk Reglement.
2023:
Penningmeester Pim Kolsteeg, aftredend
niet herkiesbaar.
Functie Voorzitter vacant.
2024: Voorzitter Annie v/d Nieuwenhof en
Annie van de Nieuwenhof heeft zich verkies- Secretaris René Looman: aftredend niet herbaar gesteld als Voorzitter: middels hand
kiesbaar, Lid Eddy van den Tillaart.
opsteken is Annie als voorzitter benoemd.
2025: Lid Rob van den Dries.
Na overleg blijft René de vergadering voorDe contributie voor 2022 blijft voor herenzitten.
toerleden €42,00; voor ereleden €12,00; en
voor overige leden € 36,00.
Er is nog ruimte voor 2 nieuwe bestuursleden, eenieder kan zich aanmelden.
We dragen hiervoor per lid € 37,54 af aan
de NTFU waarvan € 17,75 de verzekeringskosten zijn.
Huldiging Jubilarissen.
Sponsoren.
25 jarige jubilarissen.
Zoals we kunnen zien hebben we goede
1996 – 2021:
sponsoren, waarop we trots zijn en waarop
we kunnen rekenen in deze lastige en onzeJoke van de Acker; Els
kere tijd. Wij vinden een goede verhouding
van Asseldonk; Ans
belangrijk. De basis hiervan is natuurlijk de
Barten; Ria de Klein;
wederzijdse steun voor gemeenschappelijke
Annie van de Nieuwenactiviteiten. We gaan ervan uit dat we hierhof; Maria van Tiel;
bij ook weer op onze leden kunnen rekenen.
Jeanne van den Tillaart;
Truus Verbakel; Jeanne
Vervest, Ria Vissers en
Rondvraag.
Hans Vissers
André van de Nieuwenhof:
Bij voldoende belangstelling wil ik graag een
1997 – 2022:
fietsweekend organiseren naar Bergen op
Jan van de Berg; Rieky van der Heijden.
Zoom. De organisatie wordt opgestart.
Volgens rooster is Lid Hans van Oosteren
aftredend. Hans is niet herkiesbaar.

John Zijlmans:
Wanneer wordt de nieuwe kleding geleverd?
40 jarige jubilarissen.
1981 – 2021:
Piet van de Akker; Willie
van Asseldonk; Willie
Barten; Harrie van de
Hurk en Gerard van Tiel.
1982 – 2022:
Gerrit Pepers; Tiny Verbakel en Wim Vissers.

Pim antwoordt dat deze is besteld en hoopt
dat er voor 13 maart geleverd is.
Gerard van Tiel:
Oproep; Aub de EHBO bussen inleveren, dan
zal Gerard ze controleren en aanvullen.
Rieky van der Heijden:
Ad van Kessel is met zijn bedrijf gestopt.
Een attentie is op zijn plaats.

Pieter van Dijk:
Wil graag participeren in Jeugd Fietscross.
Gaat deze door?

Beste fietsvrienden,
Na een periode van 8 jaar is Dirck van der
Linden tijdens de ALV van 2021 afgetreden
Johnny van der Sanden:
als voorzitter van WTC Zijtaart.
Werkgroep ledenwerving is gestart en flyers Wat betreft zijn opvolging hebben we enkele
zijn verspreid. Er hebben zich al potentiële
clubleden benaderd maar helaas geen opvolkandidaat-leden gemeld.
ger kunnen vinden. Op dat moment gaf René
Mari van der Heijden:
Looman meteen aan voor het komend jaar,
Zondag 19 juni Zijtaart Biedt Meer 150 jaar
naast zijn taak als secretaris, de taak als
editie, met vele activiteiten op het plein van
een heilige mis tot een brunch en een gezelli- waarnemend voorzitter te vervullen voor
WTC-Zijtaart. Hiervoor mijn hartelijke dank!
ge middag op het plein.
Ook in het afgelopen jaar hebben we weer
Annie van de Nieuwenhof:
enkele clubleden benaderd, maar nog steeds
Navigatieavond op 24 maart bij Frank en
geen opvolging kunnen vinden.
Yvonne.
Om de continuïteit van het bestuur
(voorlopig) veilig te stellen, heb ik in het beSluiting.
René bedankt iedereen voor zijn/haar aanwe- stuur voorgesteld het voorzitterschap op mij
zigheid en bijdrage. 13 Maart is de start van te nemen. Ik kreeg hiervoor alle medewerhet seizoen en we hopen dat er weer veel le- king. In de ALV ben ik benoemd tot voorzitter
den aanwezig zijn. Hou de mailbox in de ga- van onze mooie club. Zoals jullie in de aanten met daarin het toerprogramma 2022.
passing huishoudelijk reglement hebben kunnen lezen, zijn in de komende jaren zowel
Pim Kolsteeg (penningmeester) als René
Looman (secretaris) aftredend en niet herkiesbaar.
Daarom zijn wij dringend op zoek naar leden,
die graag in het bestuur willen participeren.
Als bestuur hebben we dan voldoende tijd en
mogelijkheden om de nieuwe bestuursleden
een kans te geven zich in te werken.
Het bestuur komt 5x per jaar in informele
setting bijeen om het ‘reilen en zeilen’ van
de club te bespreken.
Heb je interesse, neem dan contact op met
René Looman (secretariaat@wtczijtaart.nl of
06-21242329) of met mij om te kijken wat in
het bestuur het beste bij jou past.
Tot ziens bij een van onze clubactiviteiten,
Annie van de Nieuwenhof
(avdnieuwenhof@home.nl of 06-24707224)

