Notulen Algemene Leden Vergadering Toerclub Enter
Datum:
Tijd:
Plaats:
Aanwezig:
Bestuur:

21 maart 2014
20.00 – 21.00 uur
Kluphoes EMC, Krompatte 4 Enter
41 leden
Herman Pluimers (voorz.), Jan Brinks (PR), Harrie Overbeek (financ.),
Laurens Ezendam (kleding), Richard Morsink (toer), Hans Hodes (secr.)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 opening en agenda

Herman Pluimers

2 notulen

Hans Hodes

geen opmerkingen vanuit de leden en daarmee vastgesteld

3 mededelingen
3.1 vrijwilligers
De EMC helpt ons, wij helpen de EMC. Oproep aan leden om zich na de
jaarvergadering aan te melden voor de Seniorenrit van de EMC op 12 april.

Hans Hodes

3.2 website
Er wordt aan een nieuwe website gewerkt, doel is dat deze na de bouwvak
‘on air’ is

Jan Brinks

3.3 V&B klassieker
Jan beschrijft hoe de V&B klassieker 2013 verlopen is. De V&B krijgt dit jaar
een nieuwe route.

Jan Brinks

3.4 Technische avond
Woensdagavond 26 maart houden wij een Technische avond bij de EMC
door Marco Kok.

Hans Hodes

4 Jaarverslag
Hans Hodes
Ontwikkeling ntto ledental maart 2013 tot maart 2014: van 134 naar 128 leden.
Opzeggingen voornamelijk door blessures en het geen tijd hebben voor deze
mooie hobby.
5 Financien
- Balans 2013. Positief resultaat 2013: Euro 1443,78
- V&B klassieker 2013 ATB toertocht. Positief resultaat Euro 698,25
- toelichting op begroting 2014. Totale begroting is Euro 10.375,- Incasso contributie 1 of 2 wk april

Harrie Overbeek

6 Kascommissie
Mark Nieuwenhuis
Controle is uitgevoerd door Karel Achteresch en Mark Nieuwenhuis
en de cijfers zijn akkoord bevonden.
Mark treedt af als lid kascommissie. Tom Nieuwenhuis meld zich aan als nieuw lid.
7 Toercommissie
- samenvatting toerseizoen 2013
- vooruitblik op toerseizoen 2014
- toerschema wordt toegelicht
- Jan ter Weel stopt als lid toercommissie, afscheid tijdens op ma 31 mrt
- Meerdaagse. Gerrit Pluimers mr geeft aan de meerdaagse op 13/14 juni
Duitsland in gaat, deelnemers betalen ca. 75 euro p.p.

Richard Morsink

8 Sponsoring en kleding
28 februari 2014 liepen sponsorcontracten af. Er zijn nieuwe sponsoren

Herman Pluimers

gevonden voor de komende 4 jaar.
Hoofdsponsor: Rabobank.
Subsponsor: Raab Kärcher, Tekavo Engineering, Presolid Home
Kledingcommissie wordt opgesteld met TCE leden en leden bestuur. Oproep om zich na de
ALV te melden als commissielid. (Bjorn Wessels en Gerrit Pluimers mr melden zich aan)
Tijdspad: nieuwe kleding bij de leden ca oktober 2014. Na bouwvak komt er een extra ALV
betreffende kleding. Zorgvuldigheid word betracht bij kledingontwerp in verband met huidige stringente
kledingregelement.
8 Rondvraag en sluiting
Er zijn geen vragen.
Extra mededeling: NTFU pasjes en agenda af te halen na de ALV.
Herman sluit de vergadering.

Herman Pluimers

