
NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING  

Datum  : 6 februari 2018 

Tijd  : 20:00 

Locatie : Boscamping Appelscha 
  Oude Willem 3 

Aanwezig : voltallig bestuur en leden volgens  
  presentielijst (25 pers) 
 

Opening en mededelingen 
LHO opent de vergadering met een woord van welkom aan alle aanwezigen. Vooral 
dat iedereen – in deze tijd van drukte en individualisering – toch in groten getale is 
komen opdagen. Dank voor die inzet. Dat kenmerkt tevens WSVO. 

Uitgaande / Ingekomen stukken 
Er was er 1 afzegging van: 

• Patrick Scheffer 

Welke tevens een aantal punten inbracht voor de vergadering: 

1. Jammer dat Acht van Appelscha niet doorging; verder complimenten voor de 
organisatie van alle evenementen 

2. Mist onderling contact; kan dit niet wat worden uitgebouwd door de 
vereniging? 

3. Meer gestructureerde aanpak van MTB route onderhoud is gewenst. 

Notulen vergadering vorige ALV dd 17-01-2017 
Na een kleine leespauze worden de notulen vastgesteld zoals gepresenteerd en 
goedgekeurd. Met dank aan RJA. 

Jaarverslag 
RJA heeft een verslag gemaakt waarin alles van het afgelopen jaar de revue 
passeerde; organisatie, commissies, beleid, evenementen, acties etc. Hiervoor wordt 
geen leespauze ingelast. RJA geeft een beknopte weergave en ook deze wordt zo 
vastgesteld. 

Financieel verslag 2017 
RJA geeft aan, dat het een lastige klus was om de financiën helder in beeld te 
krijgen, omdat er gebruik werd gemaakt van nieuwe administratiesoftware. Al met al 
werd door RJA een beknopte samenvatting in zoveel mogelijk lekentaal 
gepresenteerd:   

Gegroeid van 30 (voor de samenvoeging) naar 200 leden; met bijna 40.000 aan 
inkomsten (contributie, subsidies en acties) en ruim 30.000 aan uitgaven 
(kledingfonds en activiteiten/evenementen) is er een positief resultaat overgebleven. 



Ook het bedrag dat daadwerkelijk per jaareinde in kas was, geeft geen reden voor 
ongerustheid; met gemak kan aan alle verplichtingen worden voldaan. Tevens is 
hierdoor het vermogen van de vereniging uiterst positief (ca. 15.000). 

RJA licht in het bijzonder nog even toe, dat er voor gekozen is om jaarlijks een 
bedrag te ‘sparen’ om na 3 jaar de kledinglijn voor de leden financieel gunstig te 
kunnen vervangen via een zgn. kledingfonds. Hier is een bedrag ad 4.000 mee 
gemoeid. 

Kascommissie 
De kascontrole is dit jaar uitgevoerd door Ronald Bergsma en Wessel Bergsma. 
Ronald is aanwezig en spreekt uit, dat de boekhouding op orde was en er geen 
ongeregeld heden zijn gevonden en stelt voor de penningmeester en het bestuur i.c. 
decharge te verlenen. 

Bestuursverkiezing 
Aftredend zijn Jan de Roos (herkiesbaar) en Herman de Vos (NIET herkiesbaar). 
Formeel treedt ook Menno Steg af, maar deze plaats is reeds vroegtijdig ingevuld 
door Rene Bosgra. Het bestuur stelt hem dan ook voor als vervangend bestuurslid. 

Er hebben zich voor de vergadering 2 kandidaten aangemeld als potentieel 
bestuurslid. 1 daarvan heeft zich teruggetrokken en Jan Hendrik Kramer – wie ook al 
een verleden heeft met Kamrad Assen (voorganger ATB Jeugd verenging) – wordt 
door het bestuur gesteund in zijn kandidaatschap.  

De leden stemmen unaniem met beide voorstellen in. 

Vaststelling contributie 2018 
In alle jaren is nog nooit een contributieverhoging doorgevoerd. Tevens is door het 
bestuur gekeken naar ‘concurrentie’ in de markt, maar bovenal naar het betaalbaar 
houden van onze sport. Het bestuur is van mening, dat de clubbijdrage ongewijzigd 
kan blijven (echter de NTFU, welke afdracht rechtstreeks is, heeft de contributie wel 
verhoogd met 3,5%).  

Alle leden stemmen in met de ongewijzigde clubbijdrage en de – onontkoombare – 
NTFU verhoging. 

Begroting 
RJA presenteert de begroting. Door het ontbreken van enkele subsidies die wel in 
2017 werden binnengehaald, is de verwachting dat met een ongewijzigd ledental en 
contributie er ongeveer 25.000 aan inkomsten kunnen worden verwacht.  

Weliswaar zullen daardoor de uitgaven ook moeten worden aangepast, maar zeker 
zullen een aantal activiteiten door moeten gaan. Waardoor de uitgaven worden 
begroot op ca. 20.000. Met daarnaast een dotatie aan het kledingfonds, is er dan nog 
ongeveer 1.000 ruimte voor onverwachte zaken. 

Alle leden stemmen unaniem in met dit voorstel. 

Toerfietsen 
RBO heeft een klein onderzoek gedaan naar het toerfietsen in de omgeving. Op 
basis daarvan is inzicht verkregen in hoe toerfietsers moeten worden benaderd, wie 



kan worden benaderd, wat de behoeften van deze groep is etc. RBO zal dit verder 
uitwerken in een plan en ergens 2e kwartaal 2018 verwacht hij een initiatief te kunnen 
uitrollen hiervoor. 

Statistiek 
RJA heeft een aantal wetenswaardigheden verzameld die weergeven hoe de 
vereniging is opgebouwd qua leeftijd, qua geslacht, qua behoefte, hoe ze aan 
informatievoorziening komen, wanneer dit vooral gebeurt, welke PR het beste is 
gelezen etc. Een doorkijkje in de vereniging. Opvallend was het bericht over het 
prikkeldraad op de route, dat maar liefst 8.300 x is bekeken en gedeeld op social 
media. 

Rondvraag 

De volgende vragen worden gesteld. 

� Wordt er nog iets gedaan aan de samenhang en binding binnen de 
vereniging; m.n. de volwassenen (er wordt veel voor de jeugd georganiseerd)?  

Bestuur geeft aan, dat hier in 2018 zeker naar za worden gekeken en 
verwacht ook hier wat te organiseren. 

� En hoe zit het met de sponsoren? 

Bestuur geeft aan, dat zij de sponsoren koesteren en ook daar zeker actie op 
zullen ondernemen. 

Sluiting 
Om 21:50 sluit LHO de vergadering en nodigt iedereen uit om vooral nog even te 
blijven en de avond af te sluiten en het nieuwe jaar in te luiden met een borrel. 

 


