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Uitnodiging jaarvergadering 
 

Het bestuur nodigt alle leden uit om te komen naar 

de jaarvergadering van de Vereniging TFC Weesp op 

16 februari om 20.00 uur aan de Papelaan. 

De agenda is toegevoegd bij deze nieuwsbrief en 

verdere informatie zal eind deze week worden 

toegestuurd. Er staat voldoende op de agenda om 

samen met alle leden te bespreken en samen te 

bepalen hoe we het komende jaar een leuke 

vereniging kunnen zijn voor de leden en door de 

leden.  

Laat uw mening horen want het is ook Uw vereniging 

 

 

 

Agenda voor de jaarvergadering op 
16 februari 2012, aanvang 20.00 uur.  
 

1. Opening door de voorzitter.  

 

2. Ingekomen stukken / aanvulling 

agendapunten.  

 

3. Goedkeuring notulen jaarvergadering 2011 

 

4. Verslag van het bestuur over 2011 

 

5. Financieel beleid. 

 – Verslag kascontrole commissie.  

 – Benoeming kascontrole commissie 2012.  

 – Goedkeuring begroting 2012.  

 – Contributie voorstel 2013: lidmaatschap 

    naar 58 euro en gezinsleden naar       

    31 euro? 

 – Voorstel afronding financiële relatie met 

   Wielerronde Weesp. 

  
6. Vrijwilligersbeleid   ledenlijst invullen met 

voorkeur voor activiteit  

 

  PAUZE 

 

7. Verslag toercommissie  

 – Terugblik activiteiten in 2011 

 – Bekendmaking klassementen en uitreiking 

    bekers 2011 

 – Uitbreiding toercommissie  

 – Tochten 2012 

  

8. Public Relations 

 – Sponsoren  

 – Welke extra publiciteit in 2012?  

 

9. Verslag beheer Bar 

 – Prijzen bar 2012 

– Wel of niet koffie betalen op 

dinsdagavond? 

 

10. Website en Nieuwsbrief  

 – resultaten evaluatie in december en    

    enquêtes in 2011  

 – onderwerpen nieuwe enquêtes in 2012? 

http://www.tfcweesp.nl/
mailto:wimspek@gmail.com
http://www.tfcweesp.nl/
http://www.boretti.com/


– Kandidaten redactie voor  

 de website en de Nieuws-

brieven 

 

11. Goedkeuring Huishoudelijk 

reglement 2012 

 

12. Voorstel benoeming Erelid 

en 2 leden van verdienste.  

 

13. Verslag beheer kleding 

 

14. Discussie over NTFU 

lidmaatschap  

 – Inventarisatie gebruik 

 verzekering NTFU? 

 – Aantal deelnemers bij 

 toertochten van      

 andere NTFU  verenigingen? 

 – Proef voor Fiets-en- 

 geniet-leden in       

 donateurs positie voor 

 25 euro? 

 

15. Verandering samenstelling 

bestuur in 2013 

 

16. Rondvraag en Sluiting 

(rond 22.30 uur.) 

 

 

Verslag van het Bestuur 2011  
 

Als we als bestuur terugkijken op 2011 zijn we van 

mening dat we een goed jaar achter de rug hebben als 

vereniging. Er was een goede opkomst bij de 

toertochten, de sterritrijders wisten Weesp op maandag 

goed te vinden en op dinsdagavond was het plezier en 

het aantal deelnemers ook flink gestegen. Dit geeft ons 

als bestuur het idee dat we redelijk goed bezig zijn, 

want sport en plezier zijn de belangrijkste 

doelstellingen van onze vereniging.  We moeten ook 

aangeven dat veel taken worden uitgevoerd door alle 

commissieleden en vrijwilligers, dus daar zijn we zeker 

blij mee. Ook het ledental is gegroeid dus dat is een 

positief signaal. De grootste deelname was bij de Emma 

Toertocht die voor het goede doel was georganiseerd, 

dus het was ook mooi dat we daar een bedrag van 1000 

Euro aan overhielden , dat we direct hebben kunnen 

storten op de rekening van het Emmafonds. 

Financieel hebben we wel een klein  verlies geboekt 

omdat er meer kosten waren dan begroot. Er zijn wel 

voldoende reserves aanwezig en het komende jaar 

zullen de kosten lager uitvallen onder andere doordat 

we minder kosten hebben door de overstap naar de 

Nieuwsbrieven. Helaas is wel ons Erelid Jan Kneppers 

overleden in 2011. Hij heeft veel gedaan voor de 

vereniging en daar zijn we hem nog steeds dankbaar 

voor. Als bestuur hebben we ons eerste jaar in de 

huidige samenstelling gefunctioneerd en de ervaring is 

dat de samenwerking soepel verloopt. We hebben maar 

vijf keer als bestuur een vergadering gehad en verder 

alles via de mail en telefoon kunnen regelen. In oktober 

hebben we de evaluatie gehouden met alle 

commissieleden, zodat we een goed beeld houden wat 

er speelt in de vereniging.  

De nieuwe Website is in 2011 van start gegaan en de 

communicatie via het Forum is opgestart. Daar wordt 

naar ons idee maar beperkt gebruik van gemaakt, 

maar dat zal kunnen groeien in de komende jaren. 

Ook de nieuwe fietskleding is in gebruik genomen en 

er waren veel positieve reacties op het ontwerp en de 

kleurstelling. Een klein nadeel is dat er wel snel 

kleine ophaaltjes inkomen bij intensief gebruik. Dit is 

aan de fabrikant meegedeeld maar die gaf aan dat dit 

mogelijk is bij deze prijs / kwaliteit verhouding.  

We hebben het Clubhuis voor het eerst het hele jaar 

gebruikt en de samenwerking met de andere 

gebruikers gaat redelijk goed, al hebben we over het 

schoonmaken door de andere gebruikers van het 

gebouw wel wat klachten ingediend. 

Voor het nieuwe jaar is het huishoudelijk reglement 

gemaakt wat meer structuur en duidelijkheid binnen  

de vereniging kan geven. Op de jaarvergadering zal 

dit ter goedkeuring aan de leden worden voorgelegd. 

Verder zullen op de jaarvergadering de verschillende 

commissies verslag uitbrengen en kunnen vragen 

gesteld worden indien gewenst. Verder gaan we 

proberen om in oktober weer met een aantal leden 

een spinninggroep te starten, want het aantal 

deelnemers hiervoor was in december net te laag. 

 

Het bestuur dankt alle leden voor het vertrouwen en 

de geleverde inspanningen van de leden voor de 

vereniging, en we gaan gezamenlijk vrolijk verder in 

het nieuwe fietsjaar. 

 

Wim van der Spek 

Secretaris 

http://www.dehaanwielersport.nl/


 
 

 
 

Ziekenboeg 
 

Bij ons bekend is dat Jan en Paula 

de Wee in de Ziekenboeg zitten.  

Zij zijn beiden met onderzoeken 

bezig om te bepalen welke 

behandeling de beste is, gezien de 

klachten die er zijn. Wij wensen ze 

een  voorspoedige behandeling en 

herstel, zodat ze in de zomer weer 

van het mooie weer en eventueel 

van het fietsen kunnen genieten. 

(Weet u anderen die in de 

ziekenboeg zitten, laat het ons 

weten). 

 

 

    

 

Verjaardagen Februari 
 

4   febr.    Riek van der Spek 

15 febr.    Ineke Hommels 

 

Wij wensen deze leden een vrolijke, sportieve  

en gezonde verjaardag toe. 

 

 

 Toerkalender 
De eerste Toertocht met de vereniging zit er alweer 

aan te komen. 

 

Op 18 maart om 10.00 uur is de Openingstocht die 

we gezamenlijk in groepen zullen fietsen. Voor 

vertrek bepalen we hoe we de groepen zullen 

opsplitsen zodat je kan bepalen welke afstand en 

snelheid je zelf wilt fietsen. Zorg dat u er bij bent.  

 

Voor details over de tochten en de starttijden zie: 

 

 http://www.tfcweesp.nl  
 

    

 

Mountainbike tochten 
 

  
Bij de inventarisatie van gewenste activiteiten was 

opgegeven dat men graag mountainbike tochten 

wilde rijden met de vereniging.  

Elke zaterdag en elke zondag zijn er tochten.  

Mark, Roland en Jan Robben rijden regelmatig zo’n 

tocht. Meestal wordt in de week voor de tocht 

besloten wel of niet te gaan, vaak afhankelijk van 

de weersvooruitzichten.  

Geïnteresseerden om ook een keer deel te nemen 

kunnen contact opnemen met:  

 

Mark Zwart, via mail: zwartemark@gmail.com  

Roland Geldorp, via mail: geldo109@planet.nl  
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