
   AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING 2021 

CONCEPT

Datum/tijd Woensdag 10 november 2020 om 19.30 uur
Locatie Clubhuis TC Excelsior (Waarderpolder)
Aanwezig Bestuur en 13 leden
Afwezig met kennisgeving Niels Pabst, Hans Hoogeveen, Hein Montauban, Gerard van 

Sutphen, George Schilling

1.OPENING EN MEDEDELINGEN BESTUUR 
De voorzitter heet de aanwezige leden welkom en begint met de mededeling dat er 
afgelopen weekend is ingebroken in het clubhuis. Er is daardoor schade ontstaan maar zover
bekend is er niets gestolen. Om inbraken te voorkomen gaan we in gesprek met de HRC – 
onze verhuurder – over de beveiliging van het clubhuis. 

Het jaar 2020 stond ook voor onze club in het teken van de corona pandemie. Zo is vorig jaar
onze geplande 40 jarige jubileumdag niet doorgegaan, zijn er geen uitjes of andere 
activiteiten georganiseerd en konden onze wekelijkse ritten voor een groot deel niet 
doorgaan. Wel hebben we aan de leden een speciale jubileum buff en een nieuw shirt van 
Rogelli kunnen verstrekken en als “hart onder de riem” een kaartje naar de huisadressen 
verstuurd. Dit jaar moest onze ledenvergadering door de corona maatregelen een paar keer 
uitgesteld worden en moet nu helaas plaats vinden met gebruik van een coronatoegangspas.

Sinds vorig jaar is naar aanleiding van de corona maatregelen besloten om op zaterdagen 
geen geld meer te vragen voor de koffie / thee bij vertrek en voor een drankje na afloop. De 
kantinedienst is daarmee aanzienlijk vereenvoudigd: er is nog maar één persoon nodig voor 
het openen van het clubhuis en het zetten van koffie/thee. Dat werkt goed en zal naar 
verwachting ook volgend jaar worden voortgezet.

Vervolgens staat Joop stil bij het overlijden van Henk van Kimmenaede op 1 april 2020. Henk 
was vele jaren lid van TC Excelsior en HRC Excelsior en heeft daarvoor bijzonder veel 
betekend. Er wordt een minuut stilte gehouden ter nagedachtenis. 

2. INKOMENDE EN UITGAANDE STUKKEN  
Voor deze vergadering heeft de secretaris een aantal afmeldingen ontvangen (zie bij afwezig 
met kennisgeving).
 
3. VERSLAG LEDENVERGADERING VAN 19 FEBRUARI 2020 
Het verslag van de algemene ledenvergadering 2020 wordt door de leden goed gekeurd en 
vastgesteld.
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4. VERSLAG PENNINGMEESTER 
Het financieel verslag over 2020 en de begroting 2021 is beschikbaar op de ledenpagina van 
de website.   

In zijn toelichting geeft de penningmeester aan dat we een financieel gezonde vereniging zijn
met een positief resultaat van ca € 1500 en een reserve van € 13.500. Kort samengevat 
bestaan onze inkomsten uit contributie (ca € 5.000)  en sponsorgelden (ca € 1.500) en zijn 
onze grootste kostenposten de NTFU (ca € 3.300) en huur van het clubhuis (ca € 800).  Voor 
wat betreft de huur van het clubhuis: we hebben dit vorig jaar weinig kunnen gebruiken 
maar we zijn onze verplichtingen naar de HRC gewoon nagekomen. 

Er was voor ons 40 jarige jubileum een bedrag gereserveerd maar dat kon zoals bekend 
helaas niet worden benut. Deze reservering vervalt echter niet en zal op een later moment 
alsnog worden gebruikt voor een jubileumdag. Net als voorgaande jaren is besloten om de 
contributie in 2021 en 2022 niet te verhogen. Tevens kunnen we het ons veroorloven om 
koffie, thee, drankje aan te blijven bieden aan de leden die zaterdag komen fietsen.

5. VERSLAG KASCONTROLECOMMISSIE 
Bij afwezigheid van Hein Montauban brengt Edgar van Bockhooven verslag uit van het 
bezoek dat hij samen met Hein aan de penningmeester heeft gebracht. De kascommissie 
heeft geen onregelmatigheden geconstateerd en adviseert de leden om de penningmeester 
decharge te verlenen over het gecontroleerde boekjaar 2020. De leden bedanken de 
penningmeester voor zijn inzet en verlenen decharge.

6. BENOEMING KASCONTROLECOMMISSIE 
Als leden van de kascontrolecommissie worden voor het boekjaar 2021 benoemd:

o Hein Montauban 
o Bram Oude Elberink
o Cor Zwaan (reserve)

7. UITREIKING HERINNERINGEN 2020 
De uitreiking van de herinneringen 2020 vindt plaats in de ledenvergadering 2022. Voor 
leden die hebben aangegeven de herinneringen graag eerder te ontvangen, liggen deze na 
afloop van de vergadering klaar.

8. TOERSEIZOEN 2021 EN 2022
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In de ledenvergadering begin 2022 zal dieper in gegaan worden op het toerprogramma 
(terugblik en vooruitblik). Als er suggesties of ideeën zijn voor de ritten van volgend jaar dan 
graag doorgegeven aan Frans van Dongen via toercommissie@toerclubexcelsior.nl 

9. BESTUURSSAMENSTELLING 
Het huidig bestuur bestaat uit

 Joop van de Broek (Voorzitter): aftredend in 2023 
 Jos Stevens (Penningmeester): aftredend in 2021 / niet beschikbaar voor herbenoeming
 Ronald Stoeckart (Secretaris): aftredend in 2023 

Jasmijn van Kooten is om persoonlijke redenen in maart 2020 gestopt als bestuurslid. Frans 
van Dongen heeft haar vervangen en heeft zich met name bezig gehouden met de toerritten.

Als nieuwe bestuursleden draagt het bestuur voor:
 Frans van Dongen (Algemeen lid / Toercommissie); dient de termijn van Jasmijn van 

Kooten uit en aftredend in 2022 
 Edgar van Bockhooven (Penningmeester); benoemd voor 3 jaar en aftredend in 2024

De ledenvergadering is akkoord met de voorgestelde benoemingen van Frans en Edgar.
 
Daarmee is tevens een einde gekomen aan het penningmeesterschap van Jos. Joop bedankt 
Jos voor al zijn inspanningen voor onze club. Jos is vanaf 2007 onze penningmeester en 
fungeerde in 2014 tijdelijk als enige bestuurslid. Naast het uitstekend en transparant 
beheren van onze financiën, heeft Jos onder andere onze website gebouwd en 
onderhouden. Dat zijn bijzonder waardevolle prestaties over een lange periode en daarom 
stelt het bestuur voor om Jos te benoemen als lid van verdienste van TC Excelsior. Het 
voorstel wordt door de aanwezige leden van harte ondersteund en goedgekeurd. 

Joop vervolgt met de mededeling dat Noor Redeker haar lidmaatschap heeft opgezegd. Noor
was jarenlang lid van de Lief & leed commissie en ging altijd met een bloemetje langs bij 
leden die bijvoorbeeld ziek waren. Noor wordt hartelijk bedankt voor al haar inspanningen 
voor de club en er zal een presentje bij haar thuis worden bezorgd. Dat geldt eveneens voor 
Jasmijn die vanaf 2014 secretaris was van het bestuur. 

10. RONDVRAAG 

Margreet Hasperhoven geeft aan dat de groep waar zij mee fietst sterk is uitgedund. Zij 
heeft via een oproep in facebook geprobeerd mensen te interesseren om met haar mee te 
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fietsen maar dat heeft geen concreet resultaat opgeleverd. Daarom vraagt zij het bestuur of 
het mogelijk is om via Haarlems Dagblad of regionale kranten een oproep te doen? Het gaat 
om mensen die gemiddeld wat minder dan 25 km per uur rijden. 

Joop reageert daarop met aan te geven dat het een algemeen probleem is om mensen bij 
elkaar te krijgen die ongeveer dezelfde snelheid rijden. Zo was dat bij een deel van “groep 2”
ook een probleem maar is daar de laatste tijd juist een hele solide en hechte groep ontstaan.
De “hybride groep “ daarentegen kent nog maar twee vaste deelnemers. 

Nieuwe leden komen volgens Jos meestal via onze website bij ons terecht. We moeten dan 
ook niet teveel verwachten van een oproep in de krant. De krant wordt sowieso steeds 
minder gelezen en in het verleden hebben “stukjes in de krant” weinig nieuwe leden 
opgeleverd. Jos doet de suggestie om de tekst op de website aan te passen zodat deze ook 
voor fietsers die niet zo hard rijden meer aanspreekt. Afgesproken wordt dat Margreet een 
tekstvoorstel bij Joop (de nieuwe webmaster) zal aanleveren. Tenslotte doet Joop een appèl 
op de aanwezigen om mensen in je omgeving te vragen of zij interesse hebben om lid te 
worden van onze club.

11. AFSLUITING VERGADERING
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn of haar aanwezigheid en sluit de vergadering. 
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