
 

 
 
Beste Veluwerijders, 
 
Veel te lang hebben wij elkaar niet meer gezien. En nu de situatie nog niet echt lijkt te verbeteren is 
het ook de vraag wanneer wij elkaar weer kunnen zien. Afgelaste Vael Ouwe, niet meer in groepen 
fietsen en geen andere evenementen maakt dat het lastiger is om elkaar in contact te blijven. 
Gelukkig zie ik toch ook regelmatig kleine groepjes Veluwerijders elkaar opzoeken en met 2, 3 of 4 
(afhankelijk van de richtlijnen van het RIVM en NTFU) hun ritten maken. Dit kan ik alleen maar 
aanmoedigen. Fietsen is goed voor de gezondheid en dat helpt de weerstand verhogen en verkleint 
de kans op een virus. 
 
Contributie 
Tijdens de laatste Algemene Vergadering is er gesproken over een jaarlijkse verhoging van de 
contributie en het volgen van de verhogingen van de NTFU. Voor 2020 hebben wij deze verhoging 
niet doorgevoerd. Voor 2021 zullen wij een contributie verhoging doorvoeren van € 2,50. Van dit 
bedrag is € 2,00 voor de verhoging van de verzekering (NTFU) en € 0,50 voor de vereniging.  
 
De contributie zal worden geïncasseerd in de eerste helft van januari 2021. De leden die geen incasso 
machtiging hebben afgegeven geldt dat de contributie voor 17 Januari 2021 moet zijn voldaan. 
Verder wil ik deze groep oproepen alsnog een machtiging af te geven waardoor de administratieve 
last voor ons minder wordt. Indien je je lidmaatschap op wilt zeggen zal dit voor de Kerst moeten 
gebeuren i.v.m. de opzegging van de verzekering bij de NTFU. 
 
 ALV 
In een normaal jaar houden wij de algemene vergadering in de eerste maanden van het nieuwe jaar. 
Dit jaar is dat helaas anders. Aangezien wij de voorkeur geven aan een ALV waarbij iedereen fysiek 
aanwezig kan zijn hebben wij besloten de ALV uit te stellen komend jaar. Volgens de statuten 
moeten wij binnen 6 maanden na afloop van het verenigingsjaar de ALV houden. De verlengde 
spoedwet maakt het mogelijk deze termijn te verlengen met 4 maanden. Wij zullen jullie tijdig 
informeren wanneer wij de ALV zullen gaan houden. Ik vertrouw erop dat binnen de komende 10 
maanden de situatie sterk verbetert richting een nieuw normaal waar wij elkaar weer kunnen treffen 
en dus ook kunnen vergaderen. Ik reken op jullie begrip. 
 
Tot slot 
Wil ik alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet dit jaar. Ook in dit bijzondere jaar hebben zij zich 
ingezet voor de vereniging en achter de schermen veer werk verricht. Wellicht niet voor iedereen 
zichtbaar dit jaar maar dat neemt niet weg dat er veel goed werk is verricht! BEDANKT!  
 
Verder wil ik iedereen zeer fijne Kerstdagen wensen en een zeer goed en gezond 2021!  
Nog even volhouden en dan vertrouw ik erop dat wij elkaar volgend jaar zeker weer meer gaan zien 
en veel kilometers samen kunnen gaan maken. 
 
Sportieve groeten, 
Richard Krupe 
Voorzitter 


