
Algemene Ledenvergadering TC  De Peddelaars 

Datum: 01-03-2017 

Aanvang: 19:30 uur 

Plaats: Clubhuis, Bentincksdijk 17, 7902 NA Hoogeveen 

 

 

Agenda: 

1. Mededelingen en ingekomen stukken 

2. Notulen algemene ledenvergadering 2016 

3. Terugblik 2016 

4. Vaststelling contributie en tarieven 2018 

5. Jaarverslag & begroting penningmeester 

6. Verslag kascontrolecommissie en benoeming kascontrolecommissie volgend jaar 

7. Benoeming afgevaardigde jaarvergadering Omni-bestuur 

8. Vaststelling goed doel opbrengst peddelaarstoer 

9. Winnaars clubcompetitie en huldiging jubilarissen  

10. Samenwerking toer- en renafdeling 

11. Vrijwilligersbeleid en oproep vrijwilligers 

12. Bike Park Spier, Drenthe Fietst 

13. Bestuursverkiezing. 

• aftredend: Jacob Oost,  

• benoeming Raymond Groenen in de functie van secretaris. 

• Vacature voorzitter 

14. Rondvraag 

15. Sluiting 

 

Pauze 

 

Verhalen Gert Jakobs 

  



Notulen ledenvergadering T.C. De Peddelaars, d.d. 3 februari 2016. 
 
Aanwezig: 35 leden. 
 
 
 
 
1. Opening. 
Bastiaan vd Kraan, onze voorzitter, opent de algemene ledenvergadering en heet alle 
aanwezigen van harte welkom.  
 
2. Mededelingen/Ingekomen stukken. 
Er is bericht van verhindering van:  
Herman van Aalderen, Piet Dijkstra, Steven Berends, John Timmerman en Rob Steenbergen 
Er zijn geen ingekomen stukken. 
 
3. Notulen ledenvergadering 2015. 
De vooraf uitgereikte notulen worden door Bastiaan per pagina doorgenomen.  
pagina 4: Zanting moet zijn Zantingh. 
Eric te Velde vraagt hoe het verder gaat met de inzet van vrijwilligers van de toerclub voor 
de ronde van Drenthe. Vorig jaar zijn met de ronde van Drenthe nieuwe afspraken gemaakt 
en we blijven onze medewerking hieraan vooralsnog verlenen. Egbert Westra informeert 
naar de Eric Dekker Classic Hiervoor konden we vorig jaar geen vrijwilligers bereid vinden. De 
tocht is vorig jaar vervolgens niet door gegaan. Het is onbekend of deze dit jaar weer komt. 
In ieder geval is er nog geen verzoek binnen gekomen voor vrijwilligers. 
De notulen worden vastgesteld met dank aan Henk Strikkers.  
 
4. Ledenbestand 

• Ons ledenbestand laat helaas nog steeds een dalende trend zien: 
 

Ledenbestand 2011  2012  2013  2014  2015  
           
Peddelaarsleden 8  8 8 7  7  

           
NTFU-leden 509  508  481  460  439  
           
Totaal 517  516  489  467  446  
 
5. Vaststelling contributie en tarieven 2017  
In het verleden is besloten dat het Peddelaars-deel van de contributie jaarlijks aangepast 
wordt met het inflatiepercentage. Het NTFU-deel van de contributie is het grootste deel, dus 
wanneer de NTFU de prijzen verhoogt, moeten we daarin mee. Vorig jaar is besloten om de 
contributie te verhogen na een aantal jaren waarin dat niet gebeurd is.  
Het bestuur stelt nu voor om de contributie voor 2017 niet te verhogen. Daarbij moet wel 
worden aangetekend dat we de financiële gevolgen van de renovatie van het clubhuis nog 
niet kunnen overzien. Het zou kunnen dat de wijze van exploitatie gaat veranderen.  
Kees van Bruggen vraagt of peddelaarsld zijn (niet lid van de NTFU) feitelijk nog wel kan. 
Eigenlijk niet, maar dit is een gedoogconstructie.  
Dit jaar werken we voor het eerst met een kalenderjaar. Dat betekent dus ook dat de 
contributie van januari tot januari loopt. De NTFU heeft nog steeds een speciale regeling 
voor mensen die in het najaar lid worden. Wij volgen deze regeling.  
De contributiebedragen zijn daarmee als volgt: 
 



Lidmaatschap     

  2015 2016 2017  

Senioren      

       

hoofdlid 42,50 45,00 45,00  

hoofdlid 1 oktober 60,80 62,00  62,00  

       

Elk volgend 
gezinslid 

34,20 36,50  36,50  

gezinslid 1 oktober 50,60 52,00 52,00  

       
       
Dubbel  12,10 12,50 12,50  

lidmaatschap      

       

"Peddelaars"lid 9,40 9,50 9,50  

       
 
De inschrijfgelden voor de tochten in 2016 zijn ongewijzigd gebleven. Het bestuur stelt voor 

om vooralsnog dezelfde tarieven ook voor 2017 te handhaven. 

 
Inschrijfgelden tochten   

    Tarieven Tarieven Tarieven Tarieven Tarieven 

afstand   2013 2014 2015 2016 2017 

              

           

tm 50 km  1,50 2,00 2,00 2,00 2,00 

           

tm 100 km  2,50 3,00 3,00 3,00 3,00 

           

tm 150 km  3,00 3,00 3,00 4,00 4,00 

           

tm 200 km  3,50 4,00 4,00 4,00 4,00 

           

 Niet NTFU-leden betalen 

extra 

1,00 1,00 1,00   1,00 

           

           

veldtochten : volwassenen 3,50 4,00 4,00 4,00 4,00 

  jeugd tm 18 jr 2,00 1,50 1,50 1,50 1,50 

 Niet NTFU-leden betalen 

extra 

1,00 1,00 1,00   1,00 

     
Voor de nieuwe tocht “Green Mountain Tour” op 20 augustus gelden afwijkende tarieven: € 8,- voor leden en 

€10,- voor niet leden. 

De vergadering stemt in met het voorstel voor contributie en tarieven tochten. 

 
6. Jaarverslag en begroting penningmeester 
Gert Jassies, onze penningmeester, geeft een uitgebreide uitleg bij de exploitatierekening, 
de balans en de begroting.  
 

• We sluiten het jaar opnieuw af met een positief resultaat 
• Er is minder contributiegeld binnen gekomen t.g.v. het dalende ledenaantal 
• De inkomsten uit rente zijn gedaald 
• Minder inkomsten uit tochten (vooral vanwege afgelasting ATB tocht in januari) 
• Minder sponsorinkomsten 
• Er is minder kleding verkocht 
• Er is een bedrag opgenomen voor afschrijving van de beamer en de laptop 



• Een deel van de kleding voorraad wordt afgewaardeerd. Dit heeft te maken met 
incourante grote en kleine maten die niet verkocht worden 

• Dit jaar loopt het sponsorcontract met Luppes en Sanisale af 
• Ons vermogen is opnieuw toegenomen 
• Leden kunnen nog steeds zelf sponsoren via de clubactie van AH-Offerein en 

Sponsorkliks 
• De begroting loopt nu ook per kalenderjaar 

 
Het jaarverslag en de begroting worden goedgekeurd met dank aan de penningmeester. 
 
7. Jaarverslag kascontrole commissie 
Tienus Ottens en Klaas Sijbranda hebben de boeken bij onze penningmeester gecontroleerd. 
Alles ziet er keurig uit en de penningmeester wordt dan ook décharge verleend. Er volgt 
applaus voor de penningmeester en Tienus en Klaas worden bedankt voor de controle. 
Bert Eldering was benoemd om de kas van de Omni te controleren. Helaas was er geen 
vertegenwoordiger van de renafdeling en kon de kas dus niet gecontroleerd worden. De 
renafdeling is hierop aangesproken. 
 
8. Benoeming kascontrolecommissie 
Voor 2016 hebben de volgende personen zitting in de kascontrolecommissie: 
Toerclub: Herman Aufderhaar en Alex Engelsman. Reserve: Kees van Bruggen 
Omni: Roelof Gort 
 
9. Benoeming afgevaardigde jaarvergadering Omnibestuur. 
Als afgevaardigde stelt Jaap Zantingh zich beschikbaar. 

 

10. Vaststelling opbrengst Peddelaarstoer 2016.  

Voor 2016 is als goed doel gekozen voor de stichting Visio Echten. Hans Scholing was 

uitgenodigd om namens de stichting uitleg te geven over hun activiteiten, maar hij is niet op 

komen dagen. Arend Veenstra geeft een korte uitleg. Het beschikbare bedrag wordt 

opnieuw vastgesteld op € 500,= 

Nu wordt reeds, onder voorbehoud, een voorstel gedaan door Jaap Zantingh voor 2017, t.w. 

de stichting Actief Samenleven. Andere voorstellen kunnen komend jaar op 

info@tcdepeddelaars.nl worden ingediend. 

 
11. Clubcompetitie 

Gijsbert Gijsbertse legt uit: Ook de clubcompetitie zal per kalenderjaar gaan lopen. Dit jaar 

loopt de competitie dientengevolge twee maanden langer, namelijk tot januari 2017. Vanaf 

volgend jaar vindt de registratie van eindstand en beginstand plaats op de eerste zaterdag 

van januari. 

Govert Leendertse geeft aan dat de belangstelling voor de clubcompetitie tanende is. Hij 

stelt voor om alleen nog twee kampioensbekers (dames en heren) uit te reiken en de overige 

bekers af te schaffen en in plaats hiervan een leuke attentie uit te reiken. De plaatjes met 

km-stand worden wel gehandhaafd voor deelnemers ide hier prijs op stellen. Jubilarissen zal 

in het vervolg worden gevraagd of zij prijs stellen op een gegraveerd spiegeltje.  

 

12. Uitreiking wisselbekers/herinneringen clubkampioenen en jubilarissen 
De winnaars van de clubcompetitie zijn: 
 
Race heren:   Jan Edema                              Race dames:   Akke Terbraak 
Dikke banden heren:  Jan Hendriks                           Dikke banden dames:  Anke v.d. Meer 
ATB:    Herman Bruins 
Overall heren:  Tinus van Nuil                         Overall dames:   Akke Terbraak 
 
 
6 leden hebben meerdere keren de afstand van 40.000 km afgelegd en krijgen een plaatje  



• J.A. Terbraak 87669 
• J. Santinge 84209 
• B. v.d Kraan 121117 
• J. Edema 173026 
• J. Hendriks 242179 
• H. Bruins 243355 

 
Jubilaris: Tirinus Smidt wordt gehuldigd omdat hij 25 jaar lid is van de vereniging 

 
13. Pauze. 
 
14. Evaluatie Beleidsplan. 
Vorig jaar zijn we begonnen met de uitvoering van een nieuw beleidsplan. Nieuwe Routes 
op weg naar fietsplezier”  
Kernpunten hieruit: 
 

• Huidige situatie: 
• Afname deelnemers (weg)tochten 
• Volwaardig bestuur steeds moeilijker 
• Afname ledenaantal 

 
• Wie zijn wij? 

• Actieve vereniging  
• Activiteiten voor iedereen 
• Betrokken leden 
• Gezelligheid  
• Saamhorigheid 
• Betrokkenheid 

 
• Speerpunten: 

• Commissies/werkgroepen 
– Toertochten 
– Activiteiten 
– PR/Communicatie 

• Verandering (weg)tochtenaanbod 
• Samen fietsen 

 
De activiteitencommissie is inmiddels voortvarend van start. Naast de vrijwilligersactiviteit 
van vorig jaar is nu ook een sleutelavond bij Luppes georganiseerd op 9 februari. Deze is 
inmiddels volgeboekt. Datzelfde geldt voor de excursie naar de Koga-fabriek in maart.  
De PR-commissie is nog niet van start. 
De toercommissie draait al langer. 
Bij de wegtochten hebben we de Drentse Dorpentocht laten vervallen vanwege sterk 
teruglopende deelnemersaantallen. De Twee Landentocht is nu op 18 juni geprogrammeerd 
en dit jaar organiseren we voor de eerste keer het fietsevenement “Green Mountain Tour”. 
Een wegtocht en een ATB tocht met start en finish bij Green Planet in Pesse op 20 augustus. 
Bij deze tocht moet de VAM berg bedwongen worden en er is een uitgebreid 
nevenprogramma. 
 
15. Vaststellen Statutenwijziging. 

Op 20 januari is een bijzondere ledenvergadering gehouden vanwege de voorgenomen 

statutenwijziging. Voor het aannemen van een statutenwijziging moest 2/3 deel van de 

leden aanwezig zijn. Dat quotum is op 20 januari niet gehaald. Er waren toen 27 leden 

aanwezig. De statuten schrijven vervolgens voor dat er dan na 2 weken opnieuw een 

vergadering moet worden belegd. Als 2/3e deel van de dan aanwezige leden dan instemt 

met de wijziging zijn de nieuwe statuten aangenomen. 

 

Aanleiding om met een voorstel voor een wijziging van de statuten te komen is dat de NTFU 

een wijziging heeft aangebracht in het lidmaatschapsjaar. Dit liep voorheen van 1 november 

tot 31 oktober, maar m.i.v. 2016 loopt dat per kalenderjaar. Daarnaast waren de statuten 



ook sterk verouderd. Ze dateerden uit de jaren 70 en dit was meteen een mooie gelegenheid 

om ze aan te passen aan deze tijd en de moderne communicatiemiddelen, zoals website en 

email. Verder is nog gewijzigd dat bij opheffing van de vereniging de algemene 

ledenvergadering moet besluiten hoe het resterende vermogen besteed moet worden.  

Voor de  nieuwe statuten is het model van de NTFU gebruikt. Specifiek voor onze vereniging 

geldt de verbondenheid met de renafdeling en de omnivereniging. De NTFU en de 

Omnivereniging zijn accoord met de nieuwe statuten. 

Jan Hendriks wijst er op dat in de inleiding nog de datum van 20 januari staat. Dit moet 3 

februari zijn. 

 

De nieuwe statuten worden vervolgens in stemming gebracht. De aanwezige leden gaan 

unaniem akkoord en de nieuwe statuten zijn daarmee vastgesteld.  
 
16. Toerclub, Renafdeling en Omnivereniging 

Toerclub en Renafdeling zijn subverenigingen van de omnivereniging welke als belangrijkste 

taak heeft het beheer van clubhuis en verdere faciliteiten die door de beide verenigingen 

worden gebruikt. 

Nu de plannen voor een nieuw complex bij de Nijstad definitief niet doorgaan heeft de 

gemeente geld beschikbaar gesteld voor opknappen van de huidige faciliteiten in 2016.  

Het bestuur geeft aan dat wij als toerclub inzetten op renovatie van het clubhuis. 

Moderniseren en aanpassen aan de eisen en wensen van deze tijd met douches, terras, 

gezellige omgeving, parkeergelegenheid. Het is maar de vraag of onze wensen voldoende uit 

de verf komen, want het beschikbare budget gaat waarschijnlijk voor een groot deel op aan 

renovatie van de renbaan. Wij als toerclub maken daar geen gebruik van. Op dit moment is 

een werkgroep actief die de renovatie verder aan het voorbereiden is. Henk Strikkers en Cor 

Clason vertegenwoordigen de TC in deze groep.  

Op dit moment teert de omnivereniging in op haar vermogen, omdat de omzet van de 

kantineopbrengsten al een aantal jaren een flinke dalende trend laten zien. Op termijn 

zullen de beide verenigingen daar dus geld in moeten stoppen als dat zo door gaat. Het 

gevaar bestaat dan dat (een deel van) het opgebouwde vermogen van de toerclub op die 

manier verdwijnt. De statutenwijziging biedt een kans om hier opnieuw naar te kijken. Er zijn 

in feite twee scenario’s waarbij de omnivereniging overbodig wordt: 
1. De toerclub loskoppelen van de renafdeling en omnivereniging. Voor onze evenementen kunnen we 

dan uitwijken naar b.v. een sportkantine of horecagelegenheid waar alle noodzakelijke faciliteiten 

aanwezig zijn. Voordeel hiervan is dat we tegen geringe kosten gebruik kunnen maken van moderne 

faciliteiten en niet de “last” van het clubhuis en renbaan hoeven dragen. De renafdeling kan dan het 

beschikbare geld van de gemeente aanwenden voor hun plannen. 

2. Samengaan met de renafdeling. Dus één vereniging van maken. Voordeel hiervan is een sterker 

gezicht naar buiten, één bestuur, samen optrekken naar sponsoren, kleding etc….  

We hebben veel gezamenlijke belangen waarin we gezamenlijk sterker kunnen opereren. Gevraagd 

wordt wat er dan met het opgebouwde vermogen gebeurt. Dit zal dan goed geregeld moeten worden. 

Hier moeten bindende afspraken over gemaakt worden. 

 

Natuurlijk kunnen we de huidige situatie ook in stand houden. 

Het huidige bestuur geeft aan samenwerking met de renafdeling verder te willen gaan 

onderzoeken op alle voors en tegens en consequenties.  

De vergadering gaat hiermee akkoord. 

 



De functie van de Open Dag staat ter discussie nu de pasjes en toerkalender door de NTFU 

per post naar de leden wordt gestuurd. Wellicht kan de open dag een andere functie krijgen 

en kan deze ook op een andere datum worden georganiseerd. Het bestuur zal de 

activiteitencommissie vragen een voorstel te doen. Ideeën zijn welkom! 
 
17. Bestuursverkiezing 
Bastiaan van der Kraan is als voorzitter volgens rooster aftredend en niet herkiesbaar. 
Jacob Oost is als secretaris volgens rooster aftredend en voor de peiode van 1 jaar 
herkiesbaar 
Gert Jassies treedt om persoonlijke redenen tussentijds af als penningmeester 
Gijsbert Gijsbertse is verkeisbaar als penningmeester 
Matthijs Meerholz is verkiesbaar als algemeen bestuurslid 
 
Het bestuur bestaat nu uit: 
Jacob Oost Aftredend in 2017 Secretaris 
Gijsbert Gijsbertse Aftredend in 2019 Penningmeester 
Henk Strikkers 
Matthijs Meerholz 

Aftredend in 2018 
Aftredend in 2019 

Algemeen lid 
Algemeen lid 

Aangezien zich geen nieuwe bestuursleden hebben gemeld, betekent dit dat er 2 vacatures 
zijn. Eén voor de functie van voorzitter en één voor de functie van PR/Sponsoring. 
Het bestuur doet nogmaals een dringende oproep aan de leden om zich hiervoor te melden. 
Bastiaan en Gert worden onder applaus en met bloemen bedankt voor hun inzet in de 
afgelopen jaren! 
 
 
18. Rondvraag. 
Jaap Zantingh: Doet een oproep om hem te sponsoren voor Alpe d’Huzes. 
 
21. Sluiting 
Iedereen wordt bedankt voor zijn/haar aanwezigheid en bijdrage in deze vergadering. 
Hierna sluit Henk Strikkers de vergadering.  
De avond wordt afgesloten met een hapje en een drankje.  
 
Hoogeveen, februari 2016 
 
 

 


