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De Fietsende Vlinder is een uitgave van de Wielertoerclub Houten ‘80 en wordt verspreid onder de leden, adverteerders en donateurs in een oplage van ca. 280 stuks.
Voorzitter
Kees Keuzenkamp
Appelgaarde 107 3992 JD Houten
030 6352032 voorzitter@wtchouten.nl

De Wielertoerclub Houten´80 richt zich
op toer- en recreatiefietsers uit Houten
en omgeving.
De activiteiten bestaan uit:
•
trainingsritten
•
toertochten
•
mountainbike ritten
•
recreantenrit (elke vrijdag)
•
dagtochten recreanten
•
midweek recreanten

Penningmeester
Jos Bekker
Riddersborch 5 3992 BG Houten
030-6380710
penningmeester@wtchouten.nl
Secretaris
Maria Slootmaekers
Kon. Emmaweg 19 3991 BH Houten
030-6379990 secretaris@wtchouten.nl
Recreanten
Elly Kemper
Sandelhout 57 3991 PZ Houten
030-6378150 ellykemper@hi.nl

Tijdens alle toer- en MTB-ritten is het
dragen van een helm verplicht.

Toercommissie
Jeroen Piket
Patriottenland 33 3994 TR Houten
030 6342082 toercie@wtchouten.nl

Clubgebouw Het Vélodroom
Kruisboog 14 3994 AE Houten
030-6377577 Banknr: 2498209
t.n.v. Wielertoerclub Houten ‘80
te Houten http://www.wtchouten.nl

Algemene Zaken
Rina Roelfs
Houtensewetering 39 3991 LK Houten
030 6351546
algemenezaken@wtchouten.nl

Beheer
Ton Mulders 030-6377497
beheer@wtchouten.nl

Kopij inleverdatum
nr. 131 op of voor 15 februari. Verschijningsdatum 7 maart.

Clubblad
Kopij naar redactieclubblad@wtchouten.nl
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Wielertoerclub Houten ‘80
32 jaar
Bericht van de voorzitter
Weer een nieuw jaar, met beste wensen
en goede voornemens. Voor zover ik jullie
niet al persoonlijk het beste voor 2014
heb gewenst op de nieuwjaarsreceptie,
dan in ieder geval via deze papieren weg.
Dat 2014 maar veel mooie, snelle, droge
en veilige fietskilometers mag opleveren.
Het nieuwe jaar begon in ieder geval goed
met voorjaarsweer op de eerste zondag
van het jaar. Twintig leden maakten hier
hun eerste clubkilometers van 2014 op de
weg of in het bos. Een soort fietsvariant
van de nieuwjaarsduik, waarmee de kop
van het fietsjaar er direct af is.
En dan de goede voornemens. Een deel
van de leden heeft de voornemens al
omgezet in actie: 59 leden hebben zich nu
al ingeschreven voor Luxemburg in juni!
Naast het fietsen draait de club op leden
die zich inzetten voor het organiseren
van ritten, als toerleider, als commissielid, enzovoort. Hoewel in het verleden
behaalde resultaten geen garantie voor de
toekomst zijn, verwacht ik dat ook dit jaar
veel leden zich weer als vrijwilliger zullen
inzetten Afgelopen jaar hebben we aan 86
leden een fles wijn mogen geven als dank
voor hun vrijwilligersactiviteit(en). Ga
vooral zo door, want vele handen maken
licht werk.
En laten we veilig blijven fietsen. De
gebroken sleutelbenen van vorig jaar zitten weer aan elkaar en de schaafwonden
zijn weer heel. De paaltjes in Houten zijn
bijna allemaal opgeruimd; ook dicht bij
huis is het veiliger geworden. Dus laten
we proberen 2014 een jaar zonder valpartijen te laten zijn.
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De verjonging van de club blijft een punt
van aandacht. Het bestuur blijft zich
richten op meer jongeren en vrouwen
voor de toerleden en meer jonge mannen voor de recreanten. Dat laatste sluit
goed aan bij het beleid van de gemeente
om meer ouderen aan de sport te krijgen.
Wij blijken een van de weinige sportclubs
in Houten te zijn met een grote hoeveelheid actieve ouderen. Daar zou in 2014
samen met de gemeente wellicht iets
moois uit kunnen komen. Meer jongeren
en vrouwen voor de toerleden is minder
eenvoudig gebleken. Toerfietsen blijkt
een soort vervolgsport te zijn die je doet
nadat je gestopt bent met voetbal/hockey/atletiek/noem maar op... En fietsen in
een groep blijkt dan weer moeilijker dan
alleen of samen met een maatje rondjes
te fietsen. Lang niet alle fietsers die eens
een keertje meefietsen worden lid. Een
goed voornemen is om te kijken hoe we
die eenmalige toerfietsers tot vaste leden
kunnen maken.
Tot slot, dit jaar is het laatste jaar van
de huidige sponsorcontacten. Het goede
voornemen van het bestuur is de contracten met de huidige sponsors te verlengen.
De gesprekken hierover zijn inmiddels
begonnen. Als alles goed loopt, dan kunnen we in het voorjaar beginnen na te
denken over nieuwe clubkleding. Blijft het
zwart, wit, rood en geel of gaan we straks
wellicht in fel oranje? Een heel jaar om
daar over na te denken. De beste wensen
van het bestuur,
De voorzitter
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Van de
toercommissie
We hopen dat 2014 aangenaam is begonnen. Op de nieuwjaarsreceptie hebben
jullie vast al plannen, ambities en dergelijke voor dit jaar uitgewisseld.
Ook de toercommissie is druk doende na
te denken over het komende seizoen. Op
de algemene ledenvergadering hopen we
al wat met jullie te kunnen delen.
We zijn heel blij dat er, nadat dat voor
het clubweekend (in Vianden) al het
geval was, zich ook voor twee andere
belangrijke programmabouwstenen
initiatiefnemers hebben gemeld: voor de
Teutotocht (naar Thorn) en voor Standplaats. Blijf de WTC-media daarvoor in de
gaten houden!
Tot slot nog een tip. Mocht je iemand
willen introduceren in het wielrennen of
mountainbiken maar de persoon in kwestie heeft nog geen fiets, weet dan dat die
gehuurd kan worden bij het Banierhuis.
Met het Banierhuis Houten is afgesproken
dat WTC Houten-gastrijders 10% korting krijgen op de reguliere tarieven, die
sowieso al reuze schappelijk zijn.

Per 1 januari is er een proef gestart met
een digitale variant van de presentielijst.
De winterfietsers stonden op 5 januari
al met de pen (en vaak ook leesbril) in
de aanslag om hun gebruikelijke kruisje
te zetten maar constateerden dat het
boek niet meer op de balie lag. In plaats
daarvan zagen zij een instructie hoe
je via www.wtchouten.nl op je computer, telefoon of tablet je deelname kan
registreren als je ingelogd bent. Het zal
nog even wennen zijn en vast ook nog
wat verbeteringen behoeven, maar we
denken dat we hiermee een efficiënter en
moderner registratiesysteem ontwikkelen
dat statistieken gaat geven die altijd upto-date zijn, zonder tijdrovend handmatig
werk. Op de algemene ledenvergadering
is een demonstratie van het systeem
geagendeerd.

We hopen je te zien op de algemene
ledenvergadering op 12 februari. Elders
in dit nummer lees je het jaarverslag van
de toercommissie dat dan op de agenda
zal staan.
Namens de toercommissie, Jeroen Piket
Toercommissie: Peter Broere, Martijn
Kamermans, Jeroen Piket en Jan van
Veldhuizen

3

32 jaar

Spinningmarathon
zaterdag 25 januari 2014
Op zaterdag 25 januari 2014 van 12.00 uur
- 16.00 uur wordt de jaarlijkse Spinningmarathon gehouden bij Body Business.
Ieder jaar spint Body Business Houten
voor een goed doel. Dit jaar spinnen wij
voor 3 goede doelen!
De Barrage
De Barrage in Werkhoven is een zorginstelling waar kinderen wonen die om verschillende redenen niet meer thuis kunnen
wonen. De doelgroep bestaat uit kinderen
en (jong)volwassenen met opgroeiproblemen, een ontwikkelingsachterstand en/of
een verstandelijke beperking.
Het geld dat wordt ingezameld tijdens de
spinning marathon wordt gebruikt voor
een opknapbeurt van de woongroepen en
het vergroten van de leefruimte van de
kinderen.

bewegen goed is voor ouderen in het
algemeen en voor mensen met dementie
in het bijzonder.
De Duofiets is bij goed weer dagelijks
meerdere keren in gebruik en voorziet
daarmee in een grote behoefte voor de
bewoners. De fiets wordt ook gebruikt
door activiteitenbegeleiders en familie van
de bewoners. Met name als de passagier
niet kan meetrappen is het een zware
operatie omdat er geen trapondersteuning
op zit. Juist omdat de Duo-fiets zoveel
gebruikt wordt, is er grote behoefte ontstaan aan trapondersteuning in de vorm
van elektromotor, accu en bediening. Het
inbouwen van deze zaken kost € 3.000,00
en Het Houtens Erf kan dit niet uit eigen
middelen betalen.
Er staan 80 spinfietsen in de grote zaal en
er zijn 8 spinninginstructeurs.
Het inschrijfgeld voor 4 uur spinnen is
€ 35,00. Je kunt de fiets delen met meerdere personen.
Inschrijven bij de receptie van Body Business, Tuibrug 5 Houten.

Voedselbank Houten
De Stichting Voedselbank Houten zet zich
in voor personen en gezinnen die tijdelijk
niet in staat zijn om in hun eerste levensbehoefte te voorzien.
Dit doen wij door wekelijks voedselpakketten te verstrekken en waar mogelijk
professionele hulp te organiseren.
Trapondersteuning voor Duofiets van
Zorgcentrum Het Houtens Erf
Voor de psychogeriatrische afdelingen van
Zorgcentrum Het Houtens Erf is in 2012
een activiteit gestart, waarbij de bewoners op een aangepaste fiets door Houten
en omgeving worden gereden door een
fietsvrijwilliger. Uit onderzoek blijkt dat
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Maak kennis met onze wijnen!
Onze activiteiten: 24 & 25 Januari Inloopproeverij in kelder
30 Januari Proefavond Nieuwe Wereld

27 Februari Proefavond Duitsl/Oostenrijk
28 Februari & 1 maart Inloopproeverij in kelder
Vrij 21 maart Proefavond Frankrijk
28 & 29 maart Inloopproeverij in kelder
5 EURO

18 & 19 April Paas Inloopproeverij in kelder
do 24 April Proefavond Asperge & Wijn

Bij de ‘Proef’ avonden toveren wij onze wijnkelder om in een sfeervolle
wijnbar. U en uw tafelgenoten genieten van onze heerlijke wijnen +
kleine hapjes. Deze worden bij u aan tafel geserveerd. Uiteraard wordt er
een toelichting gegeven op de te proeven wijnen. Aanmelden is hiervoor
wel noodzakelijk. Kosten pp 22,50.
De inloopproeverijen zijn op vrijdag van 16-20 & zat van 12-17 u.
U kunt gewoon binnenlopen, aanmelden is niet nodig.

www.vandort-wijnspecialist.nl
Bestel uw wijn online: snel & simpel
Oude Dorp • Plein 8 • 3991 DK Houten • T 030 63 51 146
E info@vandort-wijnspecialist.nl • www.vandort-wijnspecialist.nl
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Wielertoerclub Houten ‘80
32 jaar

Teutoweekend
12-14 september
2014
De Teutotocht gaat dit jaar
naar het zuiden van het
land.
We hebben een optie genomen voor twee overnachtingen halfpension in hotel La
Ville Blanche in Thorn voor
30 personen, met mogelijkheid voor uitbreiding tot
45 personen.
Binnenkort gaan we een
keertje naar Limburg om
het hotel te beoordelen,
als het allemaal klopt zetten we de optie om in een
reservering en maken we
afspraken over de kosten
per persoon voor het culinair arrangement.

Er wordt een programma
opgezet voor de AB-groep
en voor de C-groep.
Vrijdag 12 september
fietsen we van Houten naar
Thorn, zaterdag trekken
we het mooie Limburgse
heuvelland in, en zondag
14 september fietsen we
terug naar Houten.
De routes voor drie mooie
Teuto dagen zijn momen-

teel in de ontwerpfase,
maar je mag er van uit
gaan dat we ongeveer
uitkomen op de volgende
fietsafstanden:
• AB-groep: vrijdag en
zondag 150 kilometer,
zaterdag 120 kilometer
• C-groep: vrijdag en
zondag 130 kilometer,
zaterdag 100 kilometer
Zodra de routes gereed
zijn, worden ze gepubliceerd op de website.
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Het is waarschijnlijk niet
nodig om een volgauto bij
de groepen te hebben, de
vrijdag en zondag routes zijn relaxte ritjes met
2x een koffie/lunchpauze
onderweg.
De bagage moet uiteraard
wel naar Thorn worden
gebracht op vrijdag en weer
worden opgehaald op zon-
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bagage naar en van Thorn
te vervoeren, geef dat
s.v.p. door aan de organisatoren.
De inschrijving voor de
Teutotocht wordt in maart

2014 geopend, houd de
website goed in de gaten!
Met hartelijke groet,
Martin de Haan en Piet de
Boer.

,UNCH s $INER s "ORREL s (EERLIJK ZONNIG TERRAS*

+UNNEN WE HELAAS NIET GARANDEREN

dag. Chris heeft dat in 2013
tijdens het Lochem weekend op een voortreffelijke
manier gedaan.
Als er mensen zijn die zo
vriendelijk willen zijn om de
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Wielertoerclub Houten ‘80
32 jaar
Verslagen recreanten

hand gelegd aan het programma voor
2014. Ook zullen dan de indeling van de
Inleiding
bungalows en andere nadere bijzonderheWe zitten midden in het winterseizoen.
den bekend zijn met betrekking tot onze
De laatste 2 maanden zijn er geen ritten
midweek van 19 t/m 23 mei in bungalowgefietst en dat zal ook de komende 2
maanden zo zijn. Uiteraard hebben we wel park “Het Land van Bartje” in Drenthe.
Wij wensen jullie allemaal een voorspoedig
onze vergaderingen en gezellige bijeenkomsten in het clubhuis. Zo was er na de en gezond (fiets)jaar 2014!
vergadering in november een bingo en na Riet en Elly
de vergadering in december een heerlijk
Samenvatting recreantenvergaderinkerstbuffet.
gen november en december 2013
1. Het fietsseizoen 2013 werd geëvalueerd, waarbij meer recreanten gestimuleerd worden om komend seizoen eens
een rit voor te fietsen. Dit komt veelal op
hetzelfde kleine groepje recreanten neer.
Nagedacht moet worden hoe we volgend seizoen de pannenkoekenrit en het
afsluitende etentje wat verder uit elkaar
kunnen inplannen. Daarnaast worden nog
enkele voorstellen voor het nieuwe seizoen
ingebracht. In de februari-vergadering zal
het activiteitenschema voor 2014 verder
worden besproken en definitief worden
vastgesteld.
2. Voor de (grote) schoonmaak van het
clubhuis hadden voldoende recreanten
zich opgegeven. Er is voor het winterseizoen een nieuw schema gemaakt, waarbij niet alle recreanten die zich hadden
In januari volgt er een “winterbuffet” met opgegeven hoefden te worden ingedeeld.
Dat zal voor het nieuwe zomerseizoen wel
erwtensoep en worst. In februari weer
het geval zijn, waardoor er meer groepjes
een bingo en dan starten we vrijdag 7
komen en een ieder minder vaak aan de
maart weer met onze fietsritten. Nu de
beurt hoeft te komen.
herfst zolang aanhoudt en de winter nog
3. Recreanten die over internet en e-mail
moet volgen hopen we wel dat het weer
beschikken worden opgeroepen zich bij de
in maart niet al te winters zal zijn, zoals
website aan te melden, zodat zij ook via
afgelopen jaar het geval was. In de
vergadering van februari wordt de laatste de groepsmail over de laatste bijzonder-
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Vishandel Jan Schaap
Net even iets beter!

Plein Oude Dorp
Dinsdag
9.00 – 17.45
Donderdag 14.30 – 17.45

Vrijdag
9.00 – 18.00
Zaterdag 8.00 – 16.30

Het Rond
Donderdag weekmarkt 9.00 – 14.00
Woensdag 9.00 – 16.45
Vrijdag
Houten Zuid
Woensdag 9.00 – 17.45

heden kunnen worden geïnformeerd. Bij problemen
van aanmelden enz. graag
even overleg met Gerda.
4. Er is een nieuwe foto op
de cover van het clubblad
geplaatst. Deze is gemaakt
door Fridolin v.d. Lecq in
een fotosessie tijdens onze
rit van 19 juli. Daarnaast
wordt iedereen die een verslagje schrijft over een rit
verzocht dit aan Elly toe te
sturen en niet rechtstreeks
aan de redactie. Elly zorgt
ervoor dat alles in de goede
volgorde wordt geplaatst en
eventuele foto’s op de juiste
plaats worden toegevoegd.

5. De vergaderingen in
december en januari 2014
starten om 14.00 uur i.v.m.
het aansluitende etentje. In
februari beginnen we weer
gewoon om 13.00 uur.
6. De Midweek 2014 zal
plaatsvinden van 19 t/m 23
mei in bungalowpark Het
Land van Bartje in Drenthe. Er zijn 5 bungalows
geboekt. Iedereen heeft
een exemplaar van het
voorstel ontvangen (er zijn
inmiddels 23 recreanten
aangemeld en het zit vol).
7. De ingeleverde toerboekjes worden teruggeven, met een korte evalu-
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9.00 – 18.30

Zaterdag 9.00 – 17.00

atie per deelnemer.
Zij ontvangen ook een aardigheidje en de drie recreanten die aan de meeste
ritten hebben deelgenomen
ontvangen ook een prijs in
de vorm van een slagersbon.
Helaas leveren steeds
minder recreanten hun
toerboekje in. Zij worden gestimuleerd komend
seizoen hun boekje met de
gereden ritten bij te houden
en aan het einde van het
seizoen in te leveren, zodat
wij een beter inzicht krijgen
in de deelname enz. Er zijn
volgend seizoen voldoende
toerboekjes beschikbaar.

Wielertoerclub Houten ‘80
32 jaar
In verband met het kerstetentje na de
vergadering van december heeft een
groepje recreanten op donderdagmiddag
gezorgd voor het in kerstsfeer brengen
van het clubhuis door het optuigen van
de kerstboom, aanbrengen van sfeerverlichting en versieringen. Hierbij werd
assistentie verleent door diverse heren- en
dames-recreanten.
Op vrijdagochtend werden de tafels gedekt
en alles klaar gezet voor het gezellige
“kerstbuffet” door Andrea, Gerry, Gerda
en Andrea. Dit groepje had gezorgd voor
een prima verzorgde maaltijd en iedereen
genoot er van.
Enkele heren zijn zaterdagochtend nog
even teruggegaan naar het clubhuis om
ook de extra tafels en stoelen die waren
gebruikt weer uit elkaar te halen en naar
boven te brengen.

Iedereen die heeft geholpen om dit
kerstfeest tot een succes te maken heel
hartelijk dank.
Wij zien jullie graag weer op vrijdag 10
januari om 14.00 uur in het clubhuis.
Riet en Elly

Activiteitenoverzicht recreanten winter 2013/2014
Vrijdag 10 januari 2014:
vergadering 14.00 uur met aansluitend “erwtensoep eten”
Zondag 12 januari 2014:
nieuwjaarsreceptie om 15.00 uur.
Woensdag 12 februari 2014: Algemene ledenvergadering 20.00 uur
Vrijdag 14 februari 2014:	vergadering, aanvang 13.00 uur
locatie: clubhuis
Eerste fietsrit op vrijdagmiddag 7 maart om 13.00 uur.
De Midweek vindt in 2014 plaats van 19 t/m 23 mei in Drenthe (Park: Land van Bartje)
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Wielertoerclub Houten ‘80

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CV Installaties
Elektrische installaties
Warmtepompen
Beveiligingsinstallaties
Sanitair
Datasystemen
Gas
Koeling
Water
Luchtbehandeling
Riolering
Regel en besturingssystemen
Legionella Preventie
Dak en Zinkwerk
Ook voor onderhoud en
service aan gasapparatuur

Kiezen voor M.B.V. Installaties is kiezen voor totaalservice !
Pakketboot 33, 3991 CH Houten,
Tel: 030 6377670, Fax: 030 6350231,
www.mbv-installaties.nl, info@mbv-onderhoud.nl
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Dealerschap 45 km
loop eens binnen en
eden
vraag naar mogelijkh
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auto's

Wielertoerclub Houten ‘80

“ Kansen
moet je

pakken.”
Iedere dag weer!
Ondernemen is topsport. Of u nu internationaal of lokaal onderneemt. Voor de mooiste resultaten is een
goede balans tussen werk en privé van essentieel belang. Voor veel ondernemers vormt een actief sportleven
of het bezoeken van een wielerronde een bron van ontspanning. Een uitlaatklep, die zorgt voor nieuwe
inspiratie. Flynth begrijpt dat en sponsort daarom WTC Houten.
Flynth adviseurs & accountants, Druivengaarde 5-7, 3992 KR Houten,
T. (030) 634 54 54, www.flynth.nl

Ondernemen inspireert.
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Agenda Algemene Ledenvergadering
WTC Houten ’80 -2014
Te houden op woensdag 12 februari 2014 om 20.00 uur in het clubgebouw
“Het Vélodroom”, Kruisboog 14, Houten
1.

Opening en welkom door de voorzitter

2.

Mededelingen, ingekomen stukken en schriftelijke rondvraag

3.

Vaststelling verslag van de Algemene Ledenvergadering op 6 februari
2013 Het verslag ALV 2013 is terug te vinden in dit clubblad

4.

Jaarverslagen 2013 van
• Secretariaat
• Toercommissie
• Recreantencommissie
Alle jaarverslagen zijn opgenomen in dit clubblad

5.

Financieel overzicht 2013, verslag kascommissie 2013 en decharge
bestuur 2013
Het financieel overzicht is vooraf digitaal beschikbaar. Bij de ALV zijn
afschriften in hard copy beschikbaar

6.

Demo digitalisering presentielijsten
PAUZE

7.

Samenstelling bestuur 2014 (Bijlage 1)

8.

Activiteiten 2014 Bestuur algemeen Toelichting door de voorzitter

9.

Bestuurscommissies 2014 (Bijlage 2)

10. Activiteitenplan 2014 Recreanten – Toelichting door de recreantencommissie.
11. Activiteitenplan 2014 Toerleden – Toelichting door de toercommissie
12. Activiteitenplan 2014 Beheer – Toelichting door de commissie beheer
13. Begroting 2014 en contributie 2014 De begroting 2014 en het voorstel voor
contributie 2014 zijn vooraf digitaal beschikbaar. Bij de vergadering zelf zijn
afschriften beschikbaar.
14. Rondvraag
15. Sluiting
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Wielertoerclub Houten ‘80
32 jaar

Bijlage 1

Algemene Ledenvergadering WTC Houten ‘80
12 februari 2014
Samenstelling bestuur 2014
Rooster van aftreden bestuur WTC Houten ’80 per januari 2014:
Penningmeester
Jos Bekker
uitgaande van herverkiezing
Voordracht bestuursleden WTC Houten ’80 voor 2014:
Voorzitter
Kees Keuzenkamp
Algemeen lid (recreanten)/ Elly Kemper
Vicevoorzitter
Secretaris
Maria Slootmaekers
Penningmeester
Jos Bekker
Algemeen lid (toerleden)
Jeroen Piket
Algemeen lid
Rina Roelfs
Algemeen lid (recreanten) Riet van Bijlevelt
Bijlage 2

Algemene Ledenvergadering WTC Houten ‘80
Bestuurscommissies 2014 (Voorstel)
Kascommissie	Henk Aanstoot, Peter de Laat (aftredend),
Martijn Kamermans, vacature
Recreantencommissie	Elly Kemper (coördinator), Riet van Bijlevelt,
Gerry Bijsterbosch, Ria Wieman, Gerrit Hardeveld
Toercommissie	Jeroen Piket (coördinator), Peter Broere (aftredend), Martijn
Kamermans, Jan van Veldhuizen, Frank van Ierland (nieuw)
Commissie Beheer	Mulders (coördinator), John Schreurs, Gerda Vernooij
(recreanten)
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Redactiecommissie
• Clubblad	Frans Gijsbers, Hans Schoolderman, Rob Grift,
Andrea van Mil, Tanneke Brouwer
• Drukker
Geert Visser, Office-care
• Distributie clubblad
Andrea van Mil
• Website
Joost Schepel (beheer), René Jansen
• Advertenties
Bert de Koning, Hans Schoolderman
Kledingcommissie

Ad Nieuwenhuizen

Feestcommissie	Monika van Ierland (aftredend), Bert Scheepbouwer,
Ralph Jacobs, Peter Maarleveld
Bijlage 3a

Jaarverslag toercommissie 2013
Rond de ledenvergadering in februari 2013 traden voorzitter Roy van de Wetering en
Michael Pullens uit de toercommissie. Zij werden door het bestuur en de toercommissie
hartelijk bedankt voor de inspanningen die zij in de daaraan voorafgaande seizoenen
voor de club hadden verricht. Jeroen Piket werd bereid gevonden zitting te nemen in
de toercommissie en werd voorzitter ervan. De toercommissie bestond voorts uit Peter
Broere, Martijn Kamermans en Jan van Veldhuizen.
De toercommissie heeft als taak het programma van toeractiviteiten op te stellen
en te coördineren, inclusief de toerleiding. Voorts houdt de toercommissie zich bezig
met hoe we fietsen, denk daarbij aan veiligheid, snelheid, structuur (A, B, C). Het
uitgangspunt van de toercommissie is dat de activiteiten “van en voor alle leden” zijn.
De toercommissie schept de kaders, coördineert. Maar de initiatieven en de uitvoering
ervan moet van alle leden komen.
De toerleiders kwamen op 11 maart bij elkaar om de gang van zaken rond de toerleiding te bespreken. Dit ging het dus over het hoe, zoals hierboven beschreven en
over de indeling. De op deze toerleidersavond gemaakte afspraken zijn gepubliceerd
op de website van WTC Houten.
Er werden twee nieuwe groepen geïntroduceerd, B+ en A-thema. B+ werd in het
leven geroepen om het gat tussen A en B te dichten en bij de tweewekelijkse A-thema
rit kiest de toerleider een bepaalde trainingsvorm (koppeltijdrit, klimcircuit etc.).
Aldus barstte het seizoen los. Met de gebruikelijke elementen als de Lenterit, trainingsritten, koffieritten en Mockingritten. Daarnaast, als voorbeelden van activiteiten
“van en voor alle leden”, waren er het Vianden-weekend, de Standplaats Predazzo en
de Teutotocht. In het eendaagse segment waren er o.a. het Rondje Rijk van Nijmegen
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en het Randje Utrecht. Verder waren er een Racefiets clinic op wielerbaan Nedereindse
Berg, een onderhoudsclinic door Ron Verweij en een technische avond met medewerking van Plieger Sport. Activiteiten als de Lenterit, Hemelvaartsrit en Herfstrit werden
culinair opgeluisterd door de keukenmeesters die de club rijk is. WTC Houten was ook
betrokken bij evenementen die openstonden voor enthousiastelingen van buiten de
club: de Mountainbike Clinic in samenwerking met Piazza Sports en de NTFU Toertocht
Kromme Rijnstreek van WTC Houten samen met de serviceclubs uit Houten, ten bate
van het Hospice Kromme Rijnstreek (opbrengst EUR 4.600!).
Voor de winter 2013-2014 zijn de gebruikelijke activiteiten opgezet: mountainbiken,
wegfietsen, hardlopen en spin-arrangementen.
Op het moment van schrijven van dit jaarverslag is de organisatie van het Viandenweekend 2014 (20-22 juni) en de Teutotocht 2014 (12-14 september) reeds gestart.
Alle organisatoren en betrokkenen worden hierbij nogmaals hartelijk
bedankt voor hun initiatieven en inzet bij al deze zeer succesvolle evenementen.
De toeragenda werd met ingang van het afgelopen seizoen alleen nog maar gepubliceerd en onderhouden op de website, niet meer in het clubblad, en was daarmee
makkelijker actueel te houden.
We hebben het aanmeldingsformulier voor gastrijders (het “eerste rit formulier”)
geautomatiseerd via de website. Tijdens de kennismaking met de WTC kunnen wij
geïnteresseerden gratis verzekeren bij de NTFU tegen schade aan de fiets (tot een
maximum bedrag van € 500) gedurende één maand.
In het calamiteitenprotocol zoals dat op de website staat is inmiddels verduidelijkt
dat het de toerleider van de desbetreffende rit is die het bestuur informeert over een
calamiteit, inclusief toedracht. Op die manier kan het bestuur adequaat aandacht
schenken aan de betrokkenen en ook eventuele patronen in incidenten analyseren.
De commissie Beheer heeft het groot onderhoud aan de fietsaanhangwagen gecoördineerd. De kar is weer helemaal klaar voor intensief gebruik door toer- en recreantleden en had zijn maidentrip naar Vianden.
Evaluatie
Over het programma van het voorbije seizoen zijn we heel tevreden maar er zijn
natuurlijk ook wat aandachtspunten. De C-groep is behoorlijk gegroeid. Dat is op zich
prima maar naar verluidt is één van de redenen dat de B-groepen harder zijn gaan
rijden. Dat laatste is zeker niet de bedoeling geweest, daar was de B+-groep voor. We
willen voor volgend jaar heldere afspraken maken over de tempo’s die de B rijdt op de
vlakke weg, met wind tegen en met wind mee. Dat geeft meer houvast aan de toerlei-
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ders én aan de deelnemers zodat men elkaar hierop ook kan aanspreken. B+ heeft in
een behoefte voorzien en we zien dat het met kleinere B-groepen prettiger fietsen is.
Het mountainbiken in de zomer is, qua aantallen deelnemers althans, helaas geen
succes gebleken.
Verder zijn we van mening dat er in de zomervakantieperiode genoeg fietsers zijn
om, met ingang van 2014, het (beperkt) indelen van toerleiders tijdens die weken te
rechtvaardigen.
Al met al zijn we zeer tevreden. Dank voor alle initiatieven en ondersteuning,
indachtig ons principe “voor en door alle leden”! Blijf ons vooral ook jouw gedachten
over het voorbije zomerseizoen en suggesties voor volgend jaar laten horen.
Peter Broere heeft, na vele jaren, aangegeven uit de toercommissie te zullen treden.
Peter was breed georiënteerd maar vooral ook pleitbezorger van het mountainbiken
dat inmiddels, zeker in de winter, een hechte groep enthousiaste liefhebbers kent. Wij
danken Peter hartelijk voor al zijn inzet en bijdragen. De toercommissie is al in gesprek
met een opvolger maar ook andere geïnteresseerden kunnen zich melden want vroeg
of laat kunnen we vast weer versterking gebruiken.
Namens de toercommissie, Jeroen Piket
De toercommissie: Peter Broere, Martijn Kamermans, Jeroen Piket en Jan van Veldhuizen
Bijlage 3b

Jaarverslag recreanten 2013
Eind 2013 telde de afdeling Recreanten 68 leden (4 minder dan vorig jaar). Er zijn in
de loop van het seizoen 4 nieuwe leden bijgekomen.
In januari en februari hielden we – zoals gebruikelijk – onze wintervergaderingen
ter voorbereiding op het nieuwe fietsseizoen. In deze vergaderingen werden de details
voor de midweek verder afgesproken. Daarnaast werd het programma voor het nieuwe
fietsseizoen vastgesteld.
Op 1 maart startten we met 19 recreanten ons fietsseizoen met een gezamenlijke
rit van 30 km. Dit aantal is aanmerkelijk kleiner dan we de afgelopen jaren gewend
zijn. Dit werd veroorzaakt door het weer. De eerste maanden van het fietsseizoen
was het vaak koud en nat, waardoor het aantal deelnemers steeds aan de lage kant
was. Het kleinste aantal deelnemers hadden we op zondagochtenden (gemiddeld 12).
Op 23 augustus en 27 september hadden we het hoogste aantal deelnemers (43).
Hoewel in de eerste maanden het weer niet gunstig was, werd het daarna aanmerkelijk beter. Gemiddeld fietsten er 27 recreanten mee, dit aantal is lager dan vorig jaar.
Helaas konden diverse recreanten ook niet meefietsen in verband met hun gezondheid.
Gezien de daling van het aantal recreanten zullen wij volgend jaar actie ondernemen
om nieuwe recreantleden te werven.
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Gedurende het hele fietsseizoen hadden we weer diverse enthousiaste voorrijders.
Er werden in totaal 45 ritten gefietst (van de geplande 49). Hiervan waren er 32 op
vrijdag en 13 op andere dagen, zoals Koninginnerit, midweek, senioren driedaagse en
zondagochtendritten.
Ook fietste een groep recreanten mee met de Ride for the Hospice.
Van 27 t/m 31 mei waren we met 26 recreanten een midweek in bungalowpark Arcen
en namen daar deel aan de Asperge Fietsvierdaagse. Het was een gezellige en goed
verzorgde midweek met goed weer en mooie uitgezette fietsroutes.
De senioren-driedaagse vond plaats op 8, 10 en 12 juli. Er namen gemiddeld 25
recreanten deel. Op vrijdagmiddag werd deze driedaagse afgesloten met een gezellig
hapje en drankje, samen met de recreanten die de vrijdagmiddagrit hadden gefietst.
Ook dit jaar werd er weer 1 x per maand op zondagochtend gefietst. De deelname hieraan was aanmerkelijk lager dan voorgaande jaren t.w. gemiddeld 12 (vorig jaar 20)
De jaarlijkse recreantenbarbecue vond plaats op 2 augustus (43 deelnemers). Met
26 recreanten fietsten we een korte route. De overige recreanten namen alleen deel
aan de barbecue omdat ook die middag het weer niet mee zat. Hierdoor kon er bovendien alleen in het clubhuis worden gegeten.
Op vrijdag 11 oktober zouden we onze laatste dagrit van het seizoen fietsen, waarbij we – zoals gebruikelijk onderweg een “pannenkoekenlunch” zouden gebruiken.
Deze keer bij het Veerhuis in Beusichem. De hele dag goot het van de regen, zodat we
uiteindelijk kozen voor een “autoritje”.
Op vrijdag 25 oktober vond de laatste rit van het seizoen plaats, met aansluitend
een gezellig diner bij “De Kakelkip”.
In november en december hielden we onze gebruikelijke winterbijeenkomsten, waarbij we in december het jaar op feestelijke wijze afsloten met een heerlijk buffet (50
deelnemers).
Iedereen die het afgelopen jaar weer heeft bijgedragen aan het welslagen
van dit seizoen: hartelijk bedankt!
namens de recreantencommissie
Riet van Bijlevelt en Elly Kemper
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Bijlage 3c

Jaarverslag Secretariaat 2013
De visie op de toekomst van de WTC Houten ’80 is in 2011 neergezet in het Beleidsplan 2011-2015.
In 2013 is er speciale aandacht geweest voor:
Het vasthouden en actief werven van jonge (vrouwelijke) leden. Resultaat: het aantal
vrouwelijke toerleden staat eind december ’13 op 31.
De vernieuwing van de website. Er is veel energie en enthousiasme geïnvesteerd om
de website een modern uiterlijk te geven en gebruikersvriendelijk te maken. Na een
korte gewenningsperiode kan eenieder zijn/haar weg vinden op de nieuwe website en
wordt het Forum goed gebruikt voor communicatie onder de leden.
De vernieuwing van het clubblad. De oproep van de commissie mediabeleid om meer
leden te stimuleren een stukje te schrijven voor het clubblad, is positief opgepakt.
Naast een vernieuwde voorkant van het blad, zijn de geplaatste stukjes afwisselend en
informatief.
Ledenbestand 2013 WTC Houten ‘80
Totaal aantal actieve leden:
Aantal toerleden
Aantal recreantleden

307 (7 leden meer dan in 2012)
239 (ten opzichte van 2012 een stijging van 11 leden)
68 (een daling van 4 leden)

De verhouding tussen het aantal mannelijke (toer en recreanten) en vrouwelijke leden
blijft scheef met 225 mannelijke en 82 vrouwelijke leden.
Deze oververtegenwoordiging van mannen ten opzichte van vrouwen zien we alleen
terug bij de toerleden: 208 mannelijke leden en 31 vrouwelijke. Bij de recreanten is
het precies andersom en zijn de vrouwen duidelijk in de meerderheid: de club telt 17
mannelijke recreanten en 51 vrouwelijke.
Ons jongste lid is 24 en man. Ons oudste lid is 91 en ook man. Het jongste vrouwelijke
lid is 29 en het oudste vrouwelijke lid is 87.
Eén van de grondleggers van de club en erelid van de club, Jan Mocking, heeft de
mooie leeftijd van 75 jaar bereikt.
Jon Nellestijn heeft helaas afscheid moeten nemen van deelname aan fietsactiviteiten
binnen de club. Het bestuur heeft hem tot erelid benoemd.
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Het aantal vrijwilligers kende in 2013 een spectaculaire stijging: maar liefst 86 leden hebben zich op één of andere wijze vrijwillig ingezet voor de club. In 2012 waren dit er 69.
De fles wijn voor allen als dank is dan ook zeker op z’n plaats.

Bestuur 2013 WTC Houten ‘80
Samenstelling bestuur:
Voorzitter
Vicevoorzitter / bestuurslid recreanten
Penningmeester
Secretaris
Bestuurslid Toercommissie
Bestuurslid Algemene Zaken
Bestuurslid recreanten (ondersteuning)

-

Kees Keuzenkamp
Elly Kemper
Jos Bekker
Maria Slootmaekers
Jeroen Piket
Rina Roelfs
Riet van Bijlevelt

Het bestuur heeft in 2013 7 bestuursvergaderingen gehouden en de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering is in februari door 54 leden bezocht. De binding met de club
en haar activiteiten kan gerust groot genoemd worden.
Het bestuur heeft deelgenomen aan districtsvergaderingen van de NTFU, periodiek
overleg gevoerd met Sportpunt Houten, acte de présence getoond bij de jaarvergadering van de Fietsersbond en een aantal bestuursleden is ook in 2013 zelf actief
geweest als toerleider of voorrijder.
De contributie 2013 is 1 euro lager uitgevallen dan in 2012 en bedroeg 65 euro voor
toerleden en 42 euro voor recreanten. Het bedrag is ook dit jaar opgesplitst in een
NTFU-deel en een WTC-deel.
Commissies
Commissie Mediabeleid: de rol van de commissie is erg belangrijk geweest in 2013.
Er is veel werk verricht om de club te promoten en de activiteiten onder de aandacht
te brengen bij potentiële nieuwe leden (flyer, stukjes in het Groentje en het Trefpunt).
De commissie heeft een actieve rol gespeeld in de opzet naar de nieuwe website en in
de verscheidenheid aan stukjes, die geschreven zijn voor het clubblad.
Commissie beheer: de commissie is verantwoordelijk geweest voor de grote voorjaars- en najaarsschoonmaak van het clubhuis, het verzorgen van de inkoop en het
voorraadbeheer voor bar en clubhuis en het controle houden op barverkoop en vergunningen.
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Commissie clubkleding en sponsoring: de sponsorcontracten lopen eind 2014 af en
de huidige clubkleding wordt nog tot 2015 gedragen, De eerste acties omtrent continuering van de contracten met actuele sponsoren en het eventueel vinden van nieuwe
zullen begin 2014 starten. Daarna is het de beurt aan de kledingcommissie om nieuwe
clubkleding samen te stellen.
Diverse sponsoractiviteiten rondom goede doelen zijn door de leden geïnitieerd:
Toertocht Kromme Rijnstreek (Hospice Kromme Rijnstreek), actie voor een bijdrage
aan het Houtens Erf voor trapondersteuning voor de duofiets (wijn van Wijnkoperij Vin
abc)
Feestcommissie: de commissie heeft ook in 2013 weer gezorgd voor de traditionele BBQ in de zomer, boerenkool na afloop van de laatste winterrit op de weg en de
Hemelvaartslunch. Het clubfeest in november trok meer dan 40 leden en de live band
zorgde ervoor, dat er gretig gebruik werd gemaakt van de dansvloer. De hapjes zijn
traditiegetrouw verzorgd door de recreanten.
Recreantencommissie: zie Jaarverslag Recreanten 2013
Toercommissie: zie jaarverslag Toercommissie 2013
Het bestuur kijkt tevreden terug op een geslaagd jaar.
Samen uit, samen thuis, samen houden we het veilig.
Maria Slootmaekers
Secretaris WTC80 Houten
December 2013
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Verslag Algemene Ledenvergadering WTC Houten ’80
6.02.2013
Aanwezig: Kees Keuzenkamp (voorzitter), Elly Kemper (bestuurslid recreanten),
Riet van Bijlevelt (bestuurslid recreanten), Jos Bekker (penningmeester), Rina Roelfs
(bestuurslid algemeen), Maria Slootmaekers (secretaris en notulist), Theo van Beest,
Bart van Wijngaarden, Anton Elberts, Hennie Wilkes, Henk van der Kuil, Leon van
Iersel, Jan Winkel, Jeroen Piket, Martin de Haan, Frank van Ierland, Harrie Pol, Ad
Nieuwenhuizen, John Schreurs, Michael Baken, Hennie König, Bert Scheepbouwer,
Herman Lagé, Chris Jansen, Bert Kuitems, Henk Aansloot, Tom Verkuijl, Jan van
Veldhuizen, Harry van Wijk, Piet de Boer, Gerrit Harteveld, Ad Vermeeren, Cor de
Boer, Michael Pullens, Andrea van Mil, Tanneke Brouwer-Popkens, Martijn Kamermans,
Tiemco Bolt, Peter Maarleveld, John van Beek, René Janssen, Frans Gijsbers, Henny
Hogerhorst, Linda van Rooijen, Remco Elberts, Annemiek van de Rijt, Dicky Lagerwey,
Peter Broere, Jan Berlang, Wim van Bentum, Bert Thiery, Monika van Ierland, Thea
Nieuwenhuizen
Afwezig met kennisgeving: Johan Strengholt, Ton Mulders, Jacco Goes, Bert de Koning,
Carel van Velzen, Remy Thijssen, Marjolijn Vermande, Hans Schoolderman, Jaap
Schuurman, Arie Vergeer
1 Opening en welkom
Kees opent de vergadering en heet alle aanwezige leden van harte welkom. Leden zijn
in grote getalen gekomen.
2 Mededelingen, ingekomen stukken en schriftelijke vragen
Mededelingen
Roy v/d Wetering heeft per 1 februari 2013 zijn rol als voorzitter van de toercommissie
neergelegd en per direct zijn WTC lidmaatschap opgezegd. Het bestuur betreurt deze
stap. Roy heeft met grote inzet de toercommissie getrokken, is de vernieuwing voor
jongere toerfietsers gestart en zou onze nieuwe webmaster worden. De reden voor
deze stap is een discussie die enkele toerleiders zijn begonnen over het functioneren
van de toercommissie en in het bijzonder van Roy. In deze discussie hebben persoonlijke verwijten de overhand gekregen over de inhoud.
Gedane zaken nemen geen keer! Het bestuur neemt op 5 april afscheid van Roy.
De voorzitter benadrukt, dat heldere en open communicatie binnen onze club van
essentieel belang is, zeker in situaties waar mensen van mening verschillen. Spreek
elkaar rechtstreeks aan. Dit is een fietsclub waar we met z’n allen prettig willen fietsen, niet meer en niet minder.
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Ingekomen stukken
Geen
Schriftelijke rondvraag
De vraag van Henny Hogerhorst over het Huishoudelijk Reglement wordt door Kees in
de pauze van de ALV beantwoord.
3 Vaststelling verslag van de Algemene Ledenvergadering 08.02.2012
•
Redactioneel: geen opmerkingen
•
Naar aanleiding van de inhoud: geen opmerkingen
•
Het verslag van de ALV 2012 is hiermee vastgesteld met dank aan Maria voor de
notulen.
4 Jaarverslagen 2012
•
Secretariaat: geen opmerkingen
•
Toercommissie: Bert Kuitems en Henk Aansloot rijden sinds 2 jaar op de tandem
mee met de clubritten. Het eerste fietsjaar zijn zij goed opgevangen, maar het
tweede jaar is zeker niet vlekkeloos verlopen: geen buddy, geen goede opvang.
Er is een gesprek geweest met de toercommissie (geïnitieerd door Kees): dit was
een goed gesprek, vooral gericht op veiligheid. De gemaakte afspraak: alleen
achteraan meefietsen op dinsdag met de B valt niet in goede aarde bij het tandem
duo. Bert benadrukt: ‘wees trots als club dat minder validen meefietsen met een
valide club’.
Henk beaamt dit. ‘Bert heeft wat aan zijn ogen, maar niet aan de rest. Zie Bert als
een volwaardig lid. Veiligheid voorop’.
Verzoek: toegang tot alle activiteiten van de vereniging, niet alleen op de dinsdag.
Niet alleen gedogen, maar volledige acceptatie.
Kees reageert: het onderwerp bewust stimuleren van minder validen in een valide
club wordt besproken in de toercommissie.
De afspraken, die Kees heeft gemaakt met Bert en Henk zullen worden gepubliceerd op de website onder de Toercommissie.
Conclusie verslag: zorg voor meer evenwichtigheid in de A groep, Houd het veilig.
•
Recreanten: geen opmerkingen
5F
 inancieel overzicht 2012 en verslag kascommissie 2012 en decharge
bestuur 2012
Jos Bekker geeft een heldere presentatie over de balans per 31 december 2012 en de
staat van baten en lasten over het boekjaar 2012. Het boekjaar 2012 is afgesloten met
een positief resultaat dat is toegevoegd aan de bestaande reserves. De club heeft geen
schulden, er is kapitaal in eigen reserves.
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De cijfers over 2012 zijn door de kascommissie doorgenomen en akkoord bevonden.
Luuk Brand stelt namens de kascommissie vast, dat de boekhouding sluitend is en een
zeer verzorgde indruk maakt. De jaarstukken tonen een getrouw beeld van de financiën over het jaar 2012. Een compliment in de vorm van applaus van de leden voor de
penningmeester is zeker op zijn plaats.
De voorzitter dankt de kascommissie voor haar controle, waarna de ALV het jaarverslag financiën goedkeurt en het bestuur decharge verleent over het afgelopen boekjaar
2012.
6 Nieuwe website
Binnen 1 week heeft een derde van de leden al een ‘sneak preview’ gehad. Introductie
van de nieuwe website is dus niet meer nodig.
Eén bouwer is op vakantie (Jon). Piet wordt hartelijk bedankt voor zijn inzet.
Met de woorden ‘het bouwen van een website is niet alleen een technisch proces, maar
vnl. een ingewikkeld sociaal proces: iedereen vindt er wel wat van’, neemt Piet de bos
bloemen in ontvangst en is het daarna
PAUZE
7 Verkiezing bestuur en bestuurssamenstelling 2013
Voorzitter:
Kees Keuzenkamp
Secretaris:
Maria Slootmaekers
Penningmeester:
Jos Bekker
Algemeen lid (toerleden):
vacature
Algemeen lid
Rina Roelfs
Algemeen lid (recreanten):
Elly Kemper
Bestuurslid recreanten (ondersteuning)
Riet van Bijlevelt

2015
2015
2014
2015
2015
2015
2015

aftredend
aftredend
aftredend
aftredend
aftredend
aftredend
aftredend

Kees is ook bestuurslid Beheer.
Probleem: er is momenteel geen voorzitter toercie. Oproep: wie wil deze taak op zich
nemen?
De toerleidersavond (11 maart) is de deadline voor de invulling van de vacature.
Tot dan toe is Kees waarnemend bestuurslid toercie.
Binnen de toercommissie heeft Martijn voorlopig de coördinatie van het zoeken naar
een oplossing. Hij zal in een mail aan de toerleiders de profielschets voor voorzitter
toercommissie meenemen. Er worden gericht mogelijke kandidaten benaderd.
Henny Hogerhorst vult aan dat een deel van de profielschets al terug te vinden is in
het huishoudelijk reglement.
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8 Activiteitenplan 2013 Bestuur algemeen
De visie op de toekomst van onze club is vorig jaar neergezet in het Beleidsplan
2011-2015 voor de toerafdeling. Het grootste deel van het bestuurswerk bestaat er uit
zorg te dragen, dat de diverse commissies en groepen kunnen doen waarvoor ze zijn
ingesteld:
•
Organisatie van de reguliere A,B,C-ritten op dinsdag, donderdag en zondag plus
de Mockingritten en een aantal ‘specials’ (Toercommissie)
•
Feestcommissieactiviteiten: 2 maart wijnproeverij Vin ABC door Cor en Anja de
Boer, boerenkoolrit na afloop van de laatste winterrit, brunch bij de lenterit, BBQ
bij de slotrit van de zomer, slotfeest in het najaar
•
Organisatie van de recreantenactiviteiten (Recreanten)
•
Organisatie van een aantal feesten (Feestcommissie), o.a. BBQ, Boerenkoolrit,
lentebrunch, eindfeest
•
Beheer van het clubhuis (Commissie Beheer), o.a. inkoop wijn/bier/frisdrank in
blik
•
Beheer van het clubhuis: nieuwe buitenbanken
•
Beheer van het clubblad (redactie). Leden vooral stimuleren om het clubblad digitaal te ontvangen
•
Beheer van de website
Er staan dit jaar geen nieuwe grote veranderingen op de agenda. In 2013 wil het
bestuur het ingezette beleid versterken op:
werven van jonge leden en een actief beleid om meer vrouwelijke fietsers te enthousiasmeren om bij de club te komen fietsen. Actieve werving door het uitdelen van een
flyer (“Mogen wij even je aandacht?”) tijdens de spinningmarathon bij Body Business
op 9 februari (initiatief Rina en Maria). Bij succes eventueel ook bij Piazza. Ook schrijft
Rina een artikeltje in het Groentje aan het begin van het nieuwe fietsseizoen.
Er komt versterking van de redactiecommissie (onder verantwoordelijkheid van Rina).
Dit team (bestaande uit 4 leden) gaat zich inzetten om meer leden te enthousiasmeren om bij te dragen aan het schrijven van een stukje voor het clubblad. (zie punt 9:
bestuurscommissies), Rina belegt binnenkort een vergadering.
Vraag van Harrie Pol: waarom zeggen mensen op? Is het een idee om een enquête
op te stellen en af te nemen bij vertrekkende leden? Het idee wordt opgepakt bij de
toercommissie.(als deze weer op sterkte is).
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9 Bestuurscommissies 2013
•
Kascommissie: Henk Aansloot, Peter de Laat, Martijn Kamermans
•
Recreantencommissie: Elly Kemper (coördinator), Riet van Bijlevelt, Gerry Bijsterbosch, Ria Wieman, Gerrit Hardeveld
•
Toercommissie: vacature (voorzitter), Peter Broere, Jan van Veldhuizen, Martijn
Kamermans
Commissie Beheer: T
 on Mulders (coördinator), Jon Nellestijn, John Schreurs,
Gerda Vernooij (recreanten)
Redactiecommissie:
•
Clubblad (redactie + opmaak):	Hans Schoolderman (uitgever), Andrea van Mil,
•
Aanjagers clubbladstukjes: 	Rob Grift, Remco Elberts, Linda van Rooijen,
Tanneke Brouwer (vanuit Recreanten)
•
Drukker:
Geert Visser, Office-care
•
Distributie:
Andrea van Mil
•
Website: 	vacature (webmaster) ,René Jansen (WOLA),
Wiebe Bekker (achtervang)
•
Advertenties:
Bert de Koning, Hans Schoolderman
•
Kledingcommissie:
Ad Nieuwenhuizen
•
Feestcommissie:	Monika van Ierland, Bert Scheepbouwer,
Ralph Jacobs, Peter Maarleveld
10 Activiteitenplan 2013 recreanten
Elly Kemper geeft namens de recreantencommissie een korte toelichting op het activiteitenplan 2013:
•
1 maart: Start van het seizoen
•
Openingsrit/sluitingsrit + Gouwe Ouwe samen met de toerleden
•
1 maal per maand -op de laatste zondag van de maand- wordt er op zondagochtend gefietst.
•
eind mei: Midweek in Arcen (Asperge fietsvierdaagse)
Het volledige programma is terug te vinden op de website.
Er zijn veel opzeggingen (9) bij de recreanten, weinig nieuwe leden.
Oproep: meer recreanten werven (gericht op mannen)
Het motto onder de recreanten: Samen uit, samen thuis, samen houden we het veilig
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11 Activiteitenplan 2013 Toerleden
Activiteitenplan is lastig toe te lichten nu Roy er niet meer bij is: Het hangt sterk af
van een nieuwe coördinator wat de plannen zijn. De overige 3 leden van de toercie
nemen de taken waar.
Martijn Kamermans licht een aantal activiteiten toe;
•
Er is veel reactie gekomen op het mailverzoek van Martijn en Michael Pullens om
toerleider te worden in het nieuwe fietsseizoen. Dit heeft geresulteerd in: 12 toerleiders A, 24 B, 12 C. Mooi werk!
•
De zondag-, dinsdag- en donderdagritten met vaste toerleider blijven bestaan en
hebben dus nu de beschikking over meer toerleiders.
•
De maandagritten zonder vaste toerleider blijven ook in tact.
•
In de zomer wordt er wederom gefietst met de ATB.
•
‘Verlengde Mockingritten’ (1 maal per maand)
•
Afwisselend op zaterdag of zondag worden er ‘Specials’ verreden (Randje Utrecht
op 30 juni)
•
Het verschil tussen de verlengde Mockingritten en de ‘Specials’ zit in de te rijden
afstand: doorgaans zijn de ‘Specials’ ritten van meer dan 200 km.
•
Woensdag 6 maart: toerleden avond (20.00 uur clubhuis). Plieger komt vertellen
over nieuwste snufjes op fietsgebied: Ad licht de avond toe:
•
Tekst en uitleg over Mio gps systeem
•
Een frame ontwerper van Eddy Merckx praat ons bij over de verschillende kwaliteiten carbon
•
Elektrisch schakelen in de praktijk: wat zijn de verschillen en/of overeenkomsten
tussen de aanbieders van elektrische schakelsystemen (Campagnolo en Shimano)
•
Virtual Reality trainers (fietsen met scherm)
•
Suggestie Hennie Wilkes: inschrijven? Niet nodig. Plieger rekent op ongeveer 50
mensen.
•
Maandag 11 maart: informatieavond toerleiders (20.00 uur Vélodroom)
•
Fietsclinic Nedereindse plas in maart (datum wordt nog vastgesteld)
•
Zondag 24 maart: Lenterit
•
Start zomertrainingen: na Pasen 1 april (geen grap)
•
14-16 juni: Uitstapje Vianden - Luxemburg (Hennie Wilkes en Wibo van Run)
•
18 – 24 augustus: Standplaats Predazzo – Italië (Geurt Breukink, Michael Baken,
John van Beek)
•
13-15 september: Teutoweekeinde (Martin de Haan, Piet de Boer, Harrie Pol)
Ook onder de toerleden geldt: Samen uit, samen thuis, samen houden we het veilig
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12 Activiteitenplan 2013 Beheer
Vanaf 2013 wordt de frisdrank in blik ingekocht.
(Jos zorgt voor Prijzenlijstje consumpties)
Er komen nieuwe buitenbanken.
13 Begroting 2013 en contributie 2013
Jos licht de begroting gedetailleerd en kundig toe.
De begroting voor 2013 wordt door de ALV vastgesteld, waarmee de voorgestelde
contributieverlaging goedgekeurd wordt in overeenstemming met het door de ALV
vastgestelde besluit

Contributie 2013:
Toerleden:
Hoofdlid:
Gezinslid
M-lid (=lid elders)
M-gezinslid
Recreanten:
Hoofdlid
Gezinslid

NTFU-deel
NTFU-deel
NTFU-deel
NTFU-deel

=
=
=
=

€33,€30,€ 3,€ 3,-

NFTU-deel = €33,NFTU-deel = €30,-

en
en
en
en

WTC-deel
WTC-deel
WTC-deel
WTC-deel

=
=
=
=

€32,€30,€32
€30,-

en WTC-deel = € 9,en WTC-deel = € 7,-

Totaal:
Totaal:
Totaal:
Totaal:

€
€
€
€

65,60,35,33,-

Totaal: € 42,Totaal: € 37,-

14 Rondvraag
Ad Vermeeren: zoekt de club nog inkomsten? De WTC heeft dit niet echt nodig. Ruimte
wordt alleen verhuurd aan organisaties die te maken hebben met fiets gerelateerde
zaken.
Martin de Haan: heeft een suggestie voor het clubblad. Martin neemt contact op met
Rina.
Wim van Bentum: Blijf de veiligheid goed in de gaten houden. Afgelopen jaar zijn er
gevaarlijke situaties ontstaan bij inhalen van C door A en B.
Henny Hogerhorst: Zitten we bij de ING nog wel bij de goede bank? Er zal gekeken
worden of de Rabobank geen betere optie is. De Rabobank biedt regionale ondersteuning van sportactiviteiten.
Andrea van Mil: wijst op gevonden voorwerpen (vnl. kleding). Worden ze niet opgehaald, dan gaan ze naar de Kringloop. Er komt een foto op de website. Graag binnen 1
maand ophalen,
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15 Sluiting
De TEP’s en de toerboekjes kunnen worden meegenomen. De NTFU lidmaatschapspasjes zullen worden verzonden samen met het volgende clubblad (nr. 124).
Kees dankt iedereen voor zijn/haar inbreng en sluit de vergadering.
Het eerste drankje na de ALV is traditiegetrouw op kosten van het bestuur. Drankjes
tijdens de pauze zijn voor eigen rekening.

Volgende ALV 12.02.2014
09.02.2013 Maria Slootmaekers (notulist)
Dient geaccordeerd te worden door de ALV op 12 februari 2014
Naschrift
Een week na de algemene ledenvergadering (en dus ruim vóór de gestelde deadline
van 11 maart) kan het bestuur tot zijn genoegen melden dat de ontstane vacatures
van voorzitter toercommissie en webmaster beide zijn vervuld.
Het bestuur neemt het aanbod van Jeroen Piket om voorzitter te worden van de toercommissie van harte aan.
Joost Schepel heeft zich bereid verklaard om de rol van webmaster op zich te nemen.
Jeroen en Joost hebben het volledige vertrouwen van het bestuur.
Het bestuur is ontzettend blij, dat de vacatures op zo’n korte termijn zijn vervuld en
wenst beide heren veel succes in hun nieuwe functie.
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Hieronder nogmaals het motto van de toerafdeling “samen uit, samen thuis, samen
houden we het veilig”
$$ Ik
$$ Ik
$$ Ik
$$ Ik
$$ Ik

ben medeverantwoordelijk voor sfeer en veiligheid tijdens de rit
vang nieuwe leden goed op
geef en accepteer tips aan medefietsers over rijstijl en passende groep
zorg er voor dat een fietsgroep maximaal 16 deelnemers heeft
ondersteun de toerleider bij het organiseren van de rit

• De A groep stelt zich op voor FysioWorkshop, en vertrekt als eerste, en niet nadat het
clubhuis en het hek zijn afgesloten. Bij meer dan 16 deelnemers splitst de groep zich op.
• Gemiddelde kruissnelheid 34km.
• De B groep stelt zich voor het clubhuis en formeert zo nodig enkele subgroepen van
gelijke omvang met maximaal 16 fietsers per subgroep. De B groep(en) vertrekt als
laatste. De B groep(en) rijdt met een gemiddelde kruissnelheid van 30-32km.
• De C groep stelt zich op voor de tafeltennisvereniging en formeert zo nodig enkele subgroepen van gelijke omvang met maximaal 16 fietsers per subgroep. De C groep(en)
vertrekt na de A groep. De C groep rijdt met een gemiddelde kruissnelheid van 28km.
• Nieuwe leden of gastrijders melden zich 10 minuten voor aanvang van de rit bij de bar.
Daar bevinden zich de toerleiders. De toerleiders zorgen voor een buddy. Elk toerlid kan
gevraagd worden als buddy. Toerleiders checken of gastrijders hun naam bijschrijven op
de deelnemerslijst.
• Er wordt in principe niet vertrokken voordat de groep is ingedeeld, er buddy’s voor
nieuwe leden en proefrijders zijn, en de achterkant van de groep is geregeld
• Gastrijders en nieuwe leden zonder ervaring met het rijden in groepen rijden de eerste
keer met de C groep mee. De buddy adviseert aan het eind van de rit wat vervolgens
een passende groep is gezien vaardigheid en conditie.
• Elk toerlid kan gevraagd worden door de toerleider om de achterkant van de groep te
bewaken
• Elk toerlid is verantwoordelijk voor het hanteren van de signalen die nodig zijn voor
veilig rijden
• De laatst vertrekkende groep gaat pas weg nadat degene die het clubhuis afsluit zich
heeft aangesloten bij de groep
• Af en toe wisselen aan kop is gewenst. In principe kan iedereen voor korte of langere
tijd op kop rijden. Is dat te zwaar dan is het advies om een beter passende groep te
kiezen
• Het voeren van licht is moreel verplicht vanwege de veiligheid van de groep
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Cafe-Restaurant–Zalen “De Engel”
In het gezellige Oude Dorp in Houten

Nieuw in ons restaurant

Proeverij
‘‘De hemelse gerechten’’
3 gangen € 28,00
4 gangen € 37,00
5 gangen € 46,00

Zondags geopend

voor feesten vanaf 50 personen
High Tea - Brunch - Buffetten

Verjaardag vieren!

€ 19,75 per persoon
Hapjes en onbeperkt drankjes
in onze sfeervolle bar
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Ron Verweij

fietsreparatie op locatie”

Voor de race- tour- en gewone fiets
Bel voor een afspraak 06 538 678 14
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Sullivan’s
Meubelmakerij
Ontwerp en realisatie van
kwaliteitsmeubelen op maat
Reparatie en restauratie van
antieke meubelen
Vrijblijvende offerte
Bezoek op afspraak:
Beusinchemseweg 142
3994 ML ’t Goy
030 637 79 15

36

De Fietsende Vlinder

nummer 130 – januari 2014

37

Wielertoerclub Houten ‘80
32 jaar
Standplaats Bunnik
Zie je wel, ik wist het
#*##**!!## wel, je kunt
niet na een seizoen flink
fietsen, 4 weken bijna
niets doen en er niets van
merken. Dat bleek wel bij
mijn inspanningstest eind
november bij Robic. Had ik
in maart van dit jaar nog
een omslagpunt van 155,
in november is dit gezakt
naar 145.
Gelukkig is dit op zich niet
erg, want dan kun je in de
winterperiode weer rustig
opbouwen, maar ik baalde
wel terwijl ik toch ook had
moeten weten dat trainingsarbeid altijd loont.
Maar zo’n inspanningstest
is toch weer een moment
om de puntjes op de i te
zetten en het winterschema
door te spreken. In de
winter moet je vooral veel
duurtraining doen in D1 en
D2 en verder veel oefeningen doen voor je corestability gecombineerd met
krachttraining. Wat later
in het seizoen komt daar
nog wat klimtraining bij in
het Tacx trainingscentrum
van Robic. Dit centrum is
gelegen op het middenterrein van het Velodrome in
Amsterdam waar ook altijd
de 6 daagse van Amsterdam wordt gehouden.

Na de inspanningstest liepen we naar het Velodrome
en wat bleek, er werd flink
gereden. Het was lekker
warm binnen en er waren
best wel veel renners die
hun rondjes draaiden. Ik
zag Nikie Terpstra en nog
een paar andere profs
waarvan de naam mij is
ontschoten. En op het middenterrein waar de koffie
was zag ik Gerrit Plieger
die net zijn rondjes had
gedaan en even een ander
shirtje aantrok. Hij was in
gesprek met iemand. Ja dit
is mijn gangmaker zei Gerrit tegen mij, wij zijn bezig
om te kijken of we een zesdaagse kunnen organiseren
voor 65 +-ers. De gangmaker leek wel een beetje
op Joop Zeilaard, dus ik zei
tegen Gerrit, met deze man
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op de derny word jij zeker
en vast kampioen!.
Op het middenterrein
bevindt zich het tacx trainingscentrum. De klimtrainer die er staat is waanzinnig. Ik heb er al een paar
keer op gefietst en je kunt
een klimtraining doen van
700 tot 1000 hoogtemeters in een 1 of 1,5 uur.
De klimtrainer zal Leon in
februari wel in mijn trainingen gaan toevoegen. De
klimtrainer is speciaal ontwikkeld om bergop te fietsen. Op het grote scherm
zie je de weg voor je en
past de snelheid van de
band zich aan. Tijdens het
fietsen kun je schakelen,
zitten of staand fietsen,
versnellen en vertragen en
je kunt echt leren klimmen.
Alleen de afdaling is niet
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echt fijn want dan ga je
echt 30 km per uur en kom
je met je voorband tegen
de rolbeugel. Gelukkig is de
trainer begrensd op 30 km
per uur.
Wat is er nog meer te doen
om je training te ondersteunen. Het schijnt dat
trainen op vermogen de
toekomst is. Jaap had het
er al over in het vorige
clubblad toen hij vertelde
over de Bike Motion en de
Garmin Vector.

Met een vermogensmeter
kun je precies zien wat
je doet en kan de trainer
nog beter analyseren. Het
schijnt dat als je trainingstijd beperkt is een vermogensmeter een uitkomst is
voor effectief en efficiënt
te trainen. Het lijkt mij dat
ik dit ook maar eens moet
onderzoeken.
Verder heb ik samen met
Robic een paar weken een
test gedaan met Powerbre-

athe. Het is een apparaat dat de spieren traint
waarmee je adem haalt.
Gedurende 6 minuten moet
je krachtig in en uitademen
tegen een bepaalde weerstand waardoor je ademhaling krachtiger en dieper
wordt en moet zorgen voor
meer lucht en betere prestaties. Na de test ben ik er
mee opgehouden omdat ik
het toch niet zo’n prettige
training vond, maar er zijn
sporters die er bij zweren.
En waarom zijn we in de

winter zo aan het trainen
vraag je je zeker af. Nou
om in het nieuwe seizoen
fris en fit aan de start te
staan. Ik ben trouwens
niet de enige die dat doet.
Als je kijkt naar het aantal
inschrijvingen voor het
clubweekend in Luxemburg
zijn er heel veel mee bezig.
Overigens ongekend he,
dat in december 2013 het
weekend voor juni 2014
al helemaal is volgeboekt
voor de 2e editie. Petje
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af voor de organisatoren Wibo en Henny! Ik
heb van Henny overigens
begrepen dat hij weer een
paar mooie routes heeft
gevonden met uitdagende
en lange klimmen. Ik heb
mezelf trouwens voorgenomen om de muur eens van
dichtbij te bekijken.
Eerder in het seizoen gaan
wij (Ton en ik) eerst op
trainingskamp in Andalusië. Ger de Heus ken ik
van Webtrainer en hij heeft
in Zuid Spanje een organisatie opgericht om te
fietsen onder begeleiding
van een ervaren gids. Je
kunt een hele (trainings)
week op maat maken
met lange duurtrainingen
gecombineerd met lichte
klimmen of ware klimmen.
Er zijn ontzettend veel
mogelijkheden en ik heb
me laten vertellen dat het
hoogtepunt de Pico Veleta
is, met 3.395 meter de
hoogste geasfalteerde pas
in Europa. Ik denk echter
dat als wij er begin maart
zijn dat deze pas nog
besneeuwd is.
Vanwege de gevarieerdheid van het terrein zijn er
veel mogelijkheden en ook
de profs hebben de weg
naar Zuid Spanje gevonden, want Belkin traint
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er en Marianne Vos traint
hier altijd in het najaar;
het schijnt haar favoriete
trainingsgebied te zijn.
Op de foto zie je haar
samen met Ger de Heus.
Deze foto is gemaakt op
een zondagmiddag en de
dag daarop kreeg ze op het
Wielergala in Den Bosch
voor de 7e keer de Keetie
van Oosten-Hagen trofee
als beste wielrenster in
2013! En de week daarop
werd ze in Amsterdam uitgeroepen tot beste sportvrouw. Als er iemand een
standbeeld verdient dan is
Marianne het wel.
Na het weekje Andalusië
hebben we de eerste klimkilometers er al weer op
zitten van het seizoen. En
dat is een goede voorbereiding voor de cyclo die ik
van plan ben om te gaan
rijden: La Sufrida op 31
mei 2014!
La Sufrida is een zware
cyclo over 196 km en met
ruim 5300 hoogtemeters.
Gelukkig voor mij is er
ook de mogelijkheid om
125 km te doen met 3800
hoogtemeters. Om deze
afstand te volbrengen moet
ik al serieus trainen, maar
het is goed om een doel te
hebben. Andalusië fietsrei-

zen organiseert een week
in Zuid Spanje, uitvalsbasis
Ronda, met deelname aan
La Sufrida, de lijdensweg.
Ger zorgt voor je inschrijving en de transfer van en
naar de start van de cyclo
in El Gastor. Als er nog
iemand zin en tijd heeft om
mee te gaan..gezellig!!
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Het is nu al genieten met
de doelen voor 2014 in het
verschiet! Het motiveert in
ieder geval wel om ook in
de winterperiode de nodige
trainingsarbeid te volbrengen.
Ik wens iedereen een mooi
winterseizoen toe, met vele
mooie doelen voor 2014!!
Joost van der Poel

De Molen 61
3995 AW Houten
Telefoon 030 637 82 83
info@fysiodemolen.nl

Specialisaties
• Manuele therapie
• Sportfysiotherapie in onze praktijk werken NVFS® geregistreerde sportfysiotherapeuten. Dus mocht u een blessure
oplopen, dan staan wij borg voor een adequate behandeling.

Therapie (individueel of in groepsverband)
• Revalidatie na schouder-, heup-, knie-, enkel-, rug- of
nekoperatie
• Neurorevalidatie CVA, Parkinson, MS
• Respiratoire revalidatie COPD, astma
• Hartrevalidatie infarct, PTCA, hartfalen
• Therapie en training bij o.a. rug-, nek-, schouder- en
knieklachten
• Conditionele training oncologische problematiek en
chronische pijnklachten
• Looptraining voor etalagebenen Claudicatio Intermittens
• Meer Bewegen Groep diabetes, cardiovasculair risico
• Kindergroepen Fit Kids overgewicht, motorische
achterstand
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Verjaardagen
Februari
1
1
7
10
11
12
13
13
16
18
19
19
27
27
28
28

Maart

Fridolin van der Lecq
Bas Braam
Ton Mulders
Cor van Buren
Ben Smit
Jos Hennevelt
Paul van Lijden
Lia van Soest
Piet van Veen
Linda van Rooijen
Fie Witjes
Harry Pronk
Jeroen Piket
Ton van Ginkel
Arjen Morée
Tom Blok

T
T
T
R
T
T
T
T
R
T
R
T
T
T
T
T

1 Jon Nellestijn
T
3 Lyda Toebes
T
3 Frans Havekes
T
6 Sidney Bleij
T
8 Eline Veder
T
9 Peter Maarleveld
T
9 Ries van Rooijen
T
9	Stien van WijngaardenSmore
R
9 Björn Pallandt
T
10 Niels Hund
T
11 Remco Elberts
T
12 Ralph Jacobs
T
12 Jan Veld
R
13 Gerard de Waard
T
15 Marcel Scheltens
T

17 Piet Moolhuijsen
18 Wim Witjes
18 Bart van Wijck
18 Bob ten Wolde
18 Leo Goris
19 Leon van Iersel
21 Joost van der Poel
22 Theo van Maurik
22 Willeke Stolk-Jansz
25	Ronald van Rijnsoever
26 Bart van Wijngaarden
29 Marcel van Echtelt
29 Wim Jongen
31 Geurt Breukink

Opzeggingen

Nieuwe leden

Roy Zimberlin
Auke Johan Moor
Bart Drenth
Patrick Burger
Gert-Jan van Vessem

Joost Marinus (23.06.1957)
Sidney Bleij (03.06.1984)
Sjaak Wensveen (27.05.1963)

Ereleden
Jan Goes

Henny Hogerhorst

Jos Jongeling

Jan Mocking

Jon Nellestijn

Leden van verdienste
Roelie van de Blij
Onno Flemwwing
Herman van Rooijen

Piet de Boer
Jon Nellestijn
Harry van Wijk
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Ton Diks
Ad Nieuwenhuizen
Bart van Wijngaarden

T
R
T
T
T
T
T
T
R
T
R
T
T
T
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600 M 2 FIETSPLEZIER
VOOR DE MEESTE TWEEWIELER SERVICE
2

600 M 2 FIETSPLEZIER
VOOR DE MEESTE TWEEWIELER SERVICE
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