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Notulen algemene vergadering 2022 R.T.C. De Veluwerijders gehouden op 22 februari 2023 
Locatie: VV Dierensche Boys te Dieren 

 
Aanwezig: Richard Krupe (voorz.), Clara Teunissen (secr.), Gijs v.d. Tang, Sjoerd Hanskamp, 
Nicolette de Ruijter en 41 leden. Presentielijst is getekend door de aanwezigen.  
                     
Afwezig met kennisgeving de leden: Rocus van Oossanen (pennm) Cor Fokkens, Jeanne v.d. 
Molengraft, Ben Herfst, Mia en Bertus Wittendorp, Ymkje Peters, Frida v.d. Sluis. 
 
 

1. Opening door de voorzitter:  
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom,  
Afgelopen jaar zijn twee van onze leden overleden te weten: Kees Nolzen en erelid Cees van Wijk. 
De voorzitter vraagt één minuut stilte. 
 

2. Vaststellen agenda:  
Deze is conform de uitnodiging en wordt aangenomen. 
 
 

3. Vaststellen van de notulen van de ALV 2021 gehouden op 20 april 2022: 
De notulen worden tekstueel en inhoudelijk goedgekeurd. De voorzitter dankt Clara voor het 
samenstellen van deze notulen. De notulen worden door de voorzitter/secretaris ondertekend. 
 

4. Mededelingen: 
Koffie en consumptie in de pauze is voor rekening van de club, na afloop van de vergadering zijn 
deze voor eigen rekening. 
 

5. Ingekomen stukken: 
Geen, alleen een aantal afmeldingen waaronder de penningmeester. 
 

6. Verslag van het afgelopen jaar: 
Overzicht jaarverslagen. 
Het jaarverslag van de vereniging wordt door de voorzitter kort samengevat. Dit jaarverslag loopt 
van 01 januari 2022 t/m 31 december 2022.  
Dit jaar hebben we 8 nieuwe leden mogen verwelkomen, 6 leden hebben opgezegd, 2 zijn er 
overleden en 1 lid heeft zijn lidmaatschap omgezet naar Vriend. Ledenaantal per  1-1-2023 is 154. 
Verder zijn er 4 ereleden (net als vorig jaar en geen 3 zoals vermeld in het verslag) en 3 vrienden.  
 
Het jaarverslag staat op de website net als de jaarverslagen van de Toercommissie en de 
werkgroep Vael Ouwe. 
 

7. Bestuurszaken: 
 
Ledenwerving: 
Dir blijft een punt van aandacht. Het bestuur heeft de ambitie om het aantal leden naar minimaal 
170 leden te krijgen. Hiervoor is het volgende project gestart: Oldstars.  
Dit project wordt ondersteund door de Gemeente Rheden en het Ouderenfonds. 
Doelgroep: iedereen die wil bewegen en actief wil blijven, vaak mensen die met pensioen zijn. Het 
sociale gebeuren is ook heel belangrijk voor deze groep. 
De voorzitter laat filmpjes zien van verenigingen die dit al opgestart hebben. 
We hebben een subsidie hiervoor gekregen van € 4.000,-. 
Wat levert het de club op: positieve aandacht en extra leden. 
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Er zijn 2 projectleiders gevonden voor dit project: Rix Kip en Roel Simonis. Frida gaat als trainer 
starten. Naast Frida zoeken wij nog een aantal trainers en begeleiders voor dit project. De voorzitter 
roep iedereen op om hierover na te denken en zich aan te melden. Vele handen maken licht werk. 
Heb je interesse om ook een groep te begeleiden, meld je aan bij Rix, Roel of iemand van het 
bestuur. Alleen samen kunnen we hier een succes van maken! 
 

8. Financieel Jaarverslag 2022 
 

Het financieel jaarverslag wordt door Richard gepresenteerd aan de vergadering en is terug te 
vinden op de website.  
Er is een negatief resultaat. Dit komt omdat er een reservering gemaakt is vanuit de opbrengst van 
de Vael Ouwe welke besteed kan worden het komende jaar.  
De contributie wordt niet verhoogd. Mocht de NTFU besluiten om de prijs van de verzekering te 
verhogen dan word deze verhoging 1-op-1 overgenomen. 
 
Uit de zaal kwam de volgende vraag van Marco: o.a. de bankkosten zijn op pagina 8 niet 
gebudgetteerd voor het komende jaar terwijl deze wel ieder jaar terugkomen. Dit is inderdaad zo 
maar deze zijn wel meegenomen in het begrotingsbedrag voor 2023. 
 
 

9. Verslag kascontrolecommissie. 
 

De commissie bestond dit jaar uit Janny Bleijswijk en Meindert de Graaf. Namens de commissie 
meldt Janny dat alles in keurig netjes verzorgd uitzag, met complimenten aan Rocus. Janny vraagt 
de vergadering om het bestuur te dechargeren. De vergadering gaat hiermee akkoord, en Rocus 
heeft de getekende “Verklaring van de kascommissie over  boekjaar 2022” reeds ontvangen. 

 
11.Verkiezing kascontrolecommissie. 
 

Janny Bleijswijk is aftredend. Meindert de Graaf blijft zitten en Leo Borst gaat van reserve naar lid. 
Als reserve meldt zich Marco v.d. Meijden. Zo is de commissie weer compleet. 
 

12. Begroting 2023 
 

De begroting is zeer realistisch. We hopen op een positief resultaat. 
Opmerking uit de zaal: De site van de Vael Ouwe ligt eruit, dit kan consequenties voor de begroting 
hebben. Het bestuur en de werkgroep is hiervan op de hoogte en hier wordt aan gewerkt.   

 
 

13. Jubilarissen / aftredende commissieleden 
 

Jubilarissen 2023: 
25 jaar: Stephan Bosveld en Lidya Leeners 
40 jaar: Rudy Baan, Rix Kip, Rinus Rooseboom en Tonet van Zeist,  
 
Een herinnering is uitgereikt, Lidya en Tonet waren niet aanwezig maar krijgen deze binnenkort 
alsnog. 
 
Aftredende commissieleden: 
Toercommissie:  Margreet Fortuin 
Vael Ouwe: Marinus Thijsen 
 
Marinus heeft een attentie ontvangen. Margreet is niet aanwezig maar krijgt deze binnenkort alsnog. 
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14.  Bestuursverkiezing.  
 

Statutair is aftredend:  Richard Krupe en Gijs van der Tang, Gijs is herkiesbaar voor de standaard 
periode van 3 jaar en Richard ook voor een aangepaste periode van 1 jaar. Beiden worden 
herbenoemd. Er wordt gezocht naar een opvolger. 
Roel Simonis is gekozen tot nieuw lid van het bestuur. 
 
PAUZE. 
 
Buiten de agenda om: Herman Flierman wil het bestuur voordragen als Lid van Verdienste en 
Marinus Thijsen als Erelid als dank voor al hun werkzaamheden in de Vael Ouwe werkgroep.  De 
leden zijn het hiermee eens. Beide heren krijgen een oorkonde uitgereikt uit handen van de 
voorzitter. 
 

15.  Vooruitblik 2023 van de commissies en werkgroepen. 
 

Toercommissie: 
Harry Mulder geeft een presentatie. Het verslag wordt op de website geplaatst. 
Wim Janssen is voor de TC het erelid van de toercommissie en krijgt hiervoor applaus van de zaal. 
 
Margreet neemt afscheid en wordt bedankt voor haar inzet. Op passende wijze wordt door de TC 
binnenkort afscheid genomen. Leo Borst wordt lid. Hiernaast is er nog een open plek. Hiervoor heeft 
zich tijdens de vergadering een kandidaat aangemeld. 
 
De weekplanner is aangepast. De vertrektijd voor de dames zondaggroep wordt aangepast voor de 
maanden maart, april, september en oktober naar 9.30 uur.  Hiervoor geeft de zaal akkoord. 
 
Het weekend van 4/5 maart is de openingsrit. 
De 2-daagse gepland in juni gaat niet door. Er wordt aan een alternatief gedacht, communicatie 
hierover volgt.  
De Lunch-ride staat gepland op 27 augustus 2023. 
2 september vindt de tocht van De Gelre Ziekenhuizen plaats. Het zou mooi zijn als we hier met een 
grote groep Veluwerijders aan deel zouden kunnen nemen. 
Het weekend van 28 oktober sluit het seizoen. 
 
Vraag van Stefan Bosveld: 
In oktober graag de Veluwe vermijden in verband met het vele blad e.d. op de weg, in verband met 
veiligheid. Liever dan de Achterhoek in. 
 
De TC denkt eraan om Graveltochten op te nemen. Als er wijzigingen in een tocht moeten komen 
geeft dit s.v.p. door. Heb je zelf een leuke tocht, geef deze ook door aan de TC. 
 
 
Randonneurscompetitie: 
Winnaar 2022 = Andre Groenhuizen 
 
Mijlpalen: 
300.000 km = Co Hoetink en Menno Bosman 
 
Er wordt  een enquête verstuurd naar alle leden met het verzoek deze in te vullen. Onder alle 
inzendingen worden 3 waardebonnen verloot.  
 
Let op de veiligheid in de groep, draag zichtbare kleding als je fietst. 
          
Vael Ouwe; 
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Gijs van der Tang doet verslag van de Vael Ouwe. Ook deze wordt op de website geplaatst. 
Het was een zoektocht naar vervanging van Marinus Thijssen. Hiervoor zijn 2 nieuwe mensen 
gevonden: Paul Biegel en Annemarie Lankheet. 
 
De problemen met de website worden nog even benoemd, er wordt hard aan gewerkt en verbeterd 
zodat de site vandaag of morgen weer optimaal is. 
 
46e editie dit jaar gehouden op 3 juni 2023. Routes zijn nagenoeg hetzelfde. 
De Graveltocht is geschrapt, vergunningen zijn haast niet te krijgen. 
Klimmersbrevet wordt nu door de NTFU geïnitieerd.  
Er zijn nieuwe medailles besteld, deze zijn stukken goedkoper. 
 
Verzoek om zoveel mogelijk beschikbaar te zijn voor 3 juni 2023.  
Meld je aan via dieren@vaelouwe.nl of via info@veluwerijders.nl  
 
       

16.  Rondvraag.   
 
Hanneke: waar kan ik eventueel belangstellenden voor het project Oldstars naar verwijzen? 
Er komt nog veel communicatie over maar mochten ze zich al aan willen melden dan kan dat alvast 
via info@veluwerijders.nl 
 
Nicolette: kleding kan nog 1 week besteld worden. 
 
Marco: waarom gekozen voor deze variant van de medaille, de oude was veel mooier? 
De oude medailles waren erg duur en drukte zwaar op de begroting van de Vael Ouwe.   
Waarom geen medailles zonder datum en eventueel met een sticker jaarlijks erop plakken. 
De werkgroep neemt deze tip mee. 
 
Martin geeft nog aan dat onze medaille altijd een bijzonder collectors item was. 
 
Jan en Gerard: schaf de medailles maar af. 
 
                                 

17.  Sluiting. 
De voorzitter sluit om 21.16 uur de vergadering. 
 
 
 
 
 
 
Akkoord voorzitter       Akkoord secretaris 
 
 
 
 
d.d.          d.d.  
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