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Van de voorzitter
Langzaam klimmen we uit het dal van de donkere dagen van december. Dit keer waren ze
extra donker door alle beperkingen die ik hier niet ga herhalen omdat ik ze liefst zo snel
mogelijk wil vergeten. Wat daar zeker bij helpt, is dat de horeca ons weer kan ontvangen
voor een koffiestop. En dat er weer lekker gespind kan worden, zodat we ons optimaal voor
kunnen bereiden op het nieuwe fietsseizoen.
De stelling dat fietsen goed en gezond voor je is, werd recent wetenschappelijk onderbouwd. In een onderzoek werden 125 oudere fietsers gevolgd die regelmatig fietstochten
van 100 kilometer maken. Het aantal T-cellen in hun bloed werd vergeleken met dat van
inactieve leeftijdsgenoten. T-cellen helpen bij het opsporen en bestrijden van ziekten. Het
immuunsysteem van de fietsers bleek vergelijkbaar met dat van een twintigjarige! Ze zijn
daardoor beter beschermd tegen infecties en andere kwalen. Veel ouderdomsgebreken zouden voorkomen kunnen worden door veel te bewegen. “Constant blijven zitten gaat tegen
onze evolutie in. Mensen zijn gemaakt om fysiek actief te zijn”, aldus een van de onderzoekers. Bewegen loont dus echt! Dat inzicht komt precies op tijd, nu we een periode achter
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ons hebben van lock-down, thuiswerken en quarantaine. Hoog tijd dus om weer in beweging
te komen.
Na het lezen van het artikel over het onderzoek vroeg ik me af of er een parallel te trekken
zou zijn met de wielerclub. Twee jaar afstand houden, een gesloten clubgebouw en fietsen
in kleine groepjes is ook een vorm van inactiviteit. Vanuit dat perspectief is het dus ook
hoog tijd om komend jaar samen te gaan werken aan de vitaliteit van onze club. Door weer
aan te sluiten bij clubritten, trainingsritten, clubweekends en meerdaagse tochten. En door
zelf actief te worden bij het organiseren daarvan. Dan snijdt het mes aan twee kanten:
meer T-cellen en een vitalere WTC!
Eric van Vliet

Van de toercommissie
Alweer februari 2022. De dagen worden langer en sommige ervan trakteren ons op een
lekker zonnetje en een redelijke temperatuur. Heerlijk om dan even op de fiets te stappen
en terug te denken aan de vele mooie ritten en gezellige trainingsavonden, die we 2 jaar
geleden nog zo normaal vonden.
Met corona op zijn retour hopen we er weer een ouderwets gezellig fietsseizoen van te
maken. Noteer alvast de Openingsrit op zondag 20 maart om 9 uur.
De toercommissie is blij met de goede respons op de peiling onder alle toerleden over de
evaluatie van fietsseizoen 2021. Er zijn in totaal 95 ingevulde vragenlijsten binnen gekomen. Op de laatste open vraag, waarin we vroegen naar opmerkingen en suggesties zijn 40
antwoorden binnengekomen.
Op 7 februari hebben we in ons overleg de resultaten van de enquête besproken en bekeken wat we er concreet mee kunnen doen. In de Algemene Leden Vergadering op woensdag
2 maart zullen we hierop terugkomen.
Ook hopen we binnenkort met de toerleiders bij elkaar te komen om de resultaten van de
enquête en het nieuwe seizoen te bespreken.
De toercommissie heeft haar verslag over het afgelopen jaar opgemaakt. Elders in dit clubblad kun je het lezen bij de stukken voor de ALV
De organisatoren van de meerdaagse evenementen zijn al druk bezig geweest met hun
bijdrage aan een prachtig fietsseizoen.
De standplaats naar de Auvergne in de week 7-14 augustus is dit jaar wat vroeger vanwege
de Vuelta die start in Utrecht. De inschrijving staat al even open en er hebben zich al meer
dan 30 deelnemers gemeld.
Binnenkort kan er ook weer ingeschreven worden voor het Eifelweekend. Het Vulkanhotel in
Steffeln is op 10-12 juni helemaal gereserveerd voor de WTC.
Voor het Teutoweekend op 9-11 september wordt nog gezocht naar de bestemming en een
hotel. Nadere informatie volgt.
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Dat er tijdens de gravelritten goed op de omgeving wordt gelet blijk wel uit bijgaande foto.
Harry van Wijk zag het pauzebord van de Toertocht Kromme Rijnstreek, die op 25 september 2021 is verreden hangen en heeft het onder zijn shirt meegenomen naar het clubhuis.
Toercommissie: Marcel Embregts, Frank van Ierland, Jeroen Piket en Hennie Wilkes

Clubweekend Eifel 2022, van vrijdag 10 juni tot
zondag 12 juni
Aangemoedigd door de positieve reacties op de eerste editie, in 2019(!), hadden wij een
vervolg voor 2020 voorbereid. Welnu, dat ging dus niet door. En in 2021 ook niet.
Wij zijn op dit moment optimistisch over de kansen dit jaar. Graag bieden we dit jaar de
Eifel nog een keer aan als bestemming voor het clubweekend. Daarom openen we de
inschrijving voor het Clubweekend 2022, van vrijdag 10 juni tot zondag 12 juni. Ook het
Vulkanhotel, in Steffeln bij Gerolstein, is enthousiast, en heeft het hele hotel voorlopig voor
ons vrijgehouden.
Voor wie er niet bij was, het ging om de Vulkaaneifel. Het is een paar uur rijden (ruim 300
km) naar dit gevarieerde gebied. Het ontleent zijn naam aan de vaak cirkelronde “maaren”
(oude vulkaankraters). Daarnaast vind je er ook lavagroeves en zelfs een regelmatig spuitende koude ‘geyser’. De hoogste “berg” is met 747 meter de Hohe Acht, een uitgedoofde
vulkaan.
Wielertoerclub Houten ’80
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De Vulkaneifel biedt veel van wat ons wielerhart begeert: korte kuitenbijters, uitdagende
langere beklimmingen, mooie afdalingen en strak asfalt. Er zijn veel routemogelijkheden.
Het Vulkanhotel is een door een familie beheerd driesterrenhotel met sauna- en wellnessfaciliteiten. En met een compact maar oergezellig terras.
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Het programma is uiteraard nog in ontwikkeling maar zal de bekende elementen bevatten:
Vrijdag
• ‘s Morgens vertrek met auto’s vanaf clubhuis
• Eind van de ochtend aankomst, inchecken
• Om 12:00 uur gezamenlijk soep/worst/brood van het huis
• Vertrek om 13:00 uur voor de vrijdagmiddagritten op B+, B, C en D (voorheen C-terras)
niveau (uitgaande van voldoende belangstelling per niveau)
• Aperitief en diner
Zaterdag
• Ontbijt
• Vertrek om 9:00 uur voor de koninginneritten op B+, B, C en D niveau
• Aperitief en diner

Zondag
• Ontbijt
• Uitchecken, er blijft gelegenheid om te douchen na het fietsen
• Vertrek om 9:00 uur voor een compacte ronde op de diverse niveaus
• Begin van de middag vertrek richting Houten
Er is plek voor 55 personen. Accommodatie is op 2- en 3-persoonskamers en er zijn op
speciale aanvraag slechts vier 1-persoonskamers beschikbaar. De kosten voor het arrangement zijn € 170 (meerprijs 1-persoonskamer € 25). Daarin zitten: 2 overnachtingen, 2 keer
ontbijt, 2 keer diner, 1 keer soep/worst/brood en gebruik van saunafaciliteiten (incl. badjas
en slippers). De fietsen worden in een afsluitbare ruimte gestald.
Drankjes en overige consumpties zijn voor eigen rekening. Een “Vulkanstein-Massage” kan
ook!De organisatie past de WTC-reiskostenregeling toe. Daarbij is het uitgangspunt dat de
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totale brandstofkosten worden omgeslagen over de meerijders (ook partners), die dus
allemaal evenveel betalen. De chauffeurs worden vrijgehouden en krijgen hun brandstofkosten vergoed. Bij de inzet van de auto’s wordt gekeken naar de goedkoopste
oplossing.
Inschrijven
Inschrijven doe je via Inschrijving Ritten op de website. Daarbij geef je aan of je een
auto ter beschikking hebt en zo ja, hoeveel extra fietsen je - buiten je eigen fiets - kan
transporteren.
Vervolgens maak je € 170, én als je geen auto ter beschikking hebt ook € 45 voorschot
reiskosten, over naar NL08INGB0001458368 tnv F.M.A. van Ierland. Zij, die hun auto
ter beschikking stellen mailen hun geschatte brandstofkosten aan toercie@wtchouten.nl
opdat de organisatie de optimale auto-inzet kan bepalen.
Indien er meer dan 55 belangstellenden zijn, bepaalt de volgorde van inschrijving én
betaling je plaats op de ranglijst. Annuleren van je boeking kost tot 28 dagen voor
vertrek niets, daarna lopen je niet-restitueerbare hotelkosten tot 8 dagen voor vertrek
op tot 50% en daarna tot 80%, maar uiteraard alleen indien jouw plekje niet wordt
overgenomen door iemand anders.
Wij hopen wederom je belangstelling te hebben gewekt. Wacht niet te lang met inschrijven.
Was je er destijds niet bij, informeer dan eens bij je clubgenoten of lees de verslagen
uit 2019.
We zeggen het nog maar eens: de vulkaanactiviteit in de Vulkaaneifel is grotendeels
uitgedoofd. Niettemin verwachten wij wederom een eruptie van fietsplezier en gezelligheid!
Frank van Ierland, Herman Lagé en Jeroen Piket
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Te houden op woensdag 2 maart 2022 om 20.00 uur online via het platform ZOOM. De
leden ontvangen hiervoor per email een link of kunnen deze via het besloten gedeelte van
de website verkrijgen. NB Tot uiterlijk zondag 27 februari 2022 20.00 uur kunt u via
secretaris@wtchouten.nl schriftelijk/digitaal vragen stellen over deze wijze van vergaderen,
de agenda, de stukken en de gevraagde besluitvorming.
1. Opening, welkom en spelregels door de voorzitter
2. Mededelingen, ingekomen stukken en schriftelijke rondvraag
3. Vaststelling verslag van de Algemene Ledenvergadering op 3 maart 2021
Het verslag van de ALV 2021 is terug te vinden op de website bij Bestuurszaken.
Ter besluitvorming: vaststellen verslag
4. Jaarverslagen 2021 van:
Secretariaat
Toercommissie
Recreantencommissie
Beheer
Kledingcommissie
Mediacommissie
Alle jaarverslagen zijn opgenomen in het clubblad en staan op de website bij Bestuurszaken
Ter kennisname.
5. Financieel overzicht 2021, verslag kascommissie 2021 en decharge bestuur 2021
Het financieel overzicht is vooraf digitaal beschikbaar op de website bij Bestuurszaken. Bij
de ALV worden de afschriften online gedeeld.
Ter besluitvorming: Decharge verlenen aan het bestuur voor het gevoerde beleid.
6. Samenstelling bestuur 2022
Staat op de website bij Bestuurszaken
Benoeming Maaike Springorum als secretaris, herbenoeming bestuurslid Toercommissie
(Frank van Ierland) en herbenoeming bestuurslid recreanten Gerry Bijsterbosch.
PAUZE
7. Focus voor 2021 - Toelichting door de voorzitter
Ter kennisname: wordt bij de ALV gepresenteerd.
Wielertoerclub Houten ’80
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8. Bestuurscommissies 2022
Staat op de website bij Bestuurszaken.
Ter besluitvorming: herbenoeming commissieleden.

9. Activiteitenplan 2022 Recreanten – Toelichting door de recreantencommissie.
Ter kennisname, wordt bij de ALV gepresenteerd.
10. Activiteitenplan 2022 Toerleden –Toelichting door de toercommissie
Ter kennisname, wordt bij de ALV gepresenteerd. Presentatie resultaten enqu te onder de
toerleden.
11. Beheer. Schoonmaak clubhuis.
12. Begroting 2022 en contributie 2022
De begroting 2022 en het voorstel voor contributie 2022 zijn vooraf digitaal beschikbaar. Bij
de vergadering zelf worden
de afschriften gedeeld.
Ter besluitvorming: vaststelling begroting en contributie.
13. Rondvraag
14. Sluiting
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Bestuurssamenstelling 2022
Samenstelling bestuur 2022

Jaar van aftreden

Voorzitter
Eric van Vliet
Algemeen lid (recreanten) & vice-voorzitter Marijke Oosterbaan
Algemeen lid recreanten
Gerry Bijsterbosch
Secretaris
Erik Beek
Penningmeester
Jos Bekker
Algemeen lid (toerleden)
Frank van Ierland
Algemeen lid (media)
Jan Berlang

2024
2023
2022
2022
2023
2022
2023

herkiesbaar
treedt af
herkiesbaar

Overzicht van de Bestuurscommissies 2022
Kascommissie
Recreantencommissie
Toercommissie
Commissie Beheer

Elie Miltenburg, Harrie Pronk en Martijn Kamermans
Marijke Oosterbaan (coördinator), Gerry Bijsterbosch, Lidy
Middelweerd
Frank van Ierland (voorzitter), Hennie Wilkes, Jeroen Piket,
Marcel Embregts
Hennie Wilkes (coördinator), Herman van Rooijen, Henk
Aanstoot, Stien van der Hoeven, René Kasteel

Commissie Mediabeleid
Voorzitter
Clubblad (redactie + opmaak):
Drukker
Distributie
Website
Advertenties

Jan Berlang
Hans Schoolderman, Jan Berlang, Andrea van Mil,
Geert Visser, Office-care
Andrea van Mil
Vacature
Bert de Koning

Kledingcommissie

Hanneke Wttewaall, Monika van Ierland, Tiemco Bolt, Adrie
Berlang, Jan Berlang (voorzitter)

Wielertoerclub Houten ’80

14

Verslag digitale Algemene Ledenvergadering WTC
Houten ’80, 3 maart 2021
Aanwezig: 41 leden
Eric van Vliet (voorzitter), Marijke Oosterbaan (vice-voorzitter, algemeen lid recreanten),
Jos Bekker (penningmeester), Jan Berlang (algemeen lid), Erik Beek (secretaris), Frank van
Ierland (algemeen lid toerleden), Gerry Bijsterbosch (algemeen lid recreanten)
Aanwezig:
Michael Baken, Piet de Boer, Geurt Breukink, Marcel Diepstraten, Marcel Embregts, Frans
Gijsbers, Ronald Gorter, Monika van Ierland, Leon van Iersel, Martin Janmaat, Martijn
Kamermans, Kees Keuzenkamp, Wiet Koren, Herman Lagé, Lidy Middelweerd, Andrea van
Mil, Elie Miltenburg, Piet Moolhuijsen, Ton Mulders, Damian Murphy, Jeroen Piket, Harrie Pol,
Harry Pronk, Frank van Ramselaar, Annemiek van de Rijt, Rina Roelfs, Ron van Rosmalen,
Engelien van Schaijk, Maria Slootmaekers, Annet Slijkhuis, Maaike Springorum, Albert Piet
Stuitje, Henry Sturkenboom, Hennie Wilkes, Hanneke Wttewaall
Afwezig met kennisgeving: 5 leden
Cor van Angelen, Brigitte van Barneveld, Riet van Bijlevelt, Peter Maarleveld, Willy Thijssen,
Harry van Wijk
1. Opening en welkom
Eric van Vliet opent de digitale Algemene LedenVergadering (ALV) om 20.00 uur via ZOOM,
heet alle aanwezige leden van harte welkom en licht de spelregels voor het digitale vergaderen en werking van de ZOOM-applicatie toe. Besluitvorming vindt plaats door middel van
polls die door leden ingevuld kunnen worden. Om hiermee vertrouwd te raken wordt een
openingsvraag gesteld wat leden het meeste missen aan de WTC in coronatijd. Dit blijken
het contact met andere leden, het fietsen in groepen en de nazit in het clubgebouw te zijn.
2. Mededelingen, ingekomen stukken en schriftelijke rondvragen
Mededelingen: geen
Ingekomen stukken: mailbericht van Herman Lagé over de groepsgrootte na CORONA,
naar aanleiding van het verslag van de toercommissie. Dit wordt behandeld bij punt 4.
Schriftelijke rondvraag: geen.
3. Vaststelling verslag van de Algemene Ledenvergadering 26-02-2020
Redactioneel: geen
Naar aanleiding van de inhoud: geen
Het verslag van de ALV 2020 wordt unaniem en ongewijzigd vastgesteld met dank aan Erik
Beek voor de notulen.
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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:
Korte Schaft 23 J
3991 AT Houten
030 637 79 15
sullivans@canaldigitaal.nl
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4. Jaarverslagen 2020
Alle jaarverslagen zijn opgenomen in het clubblad.
Secretariaat: geen opmerkingen
Toercommissie: geen opmerkingen
Recreanten: geen opmerkingen
Beheer: geen opmerkingen
Kledingcommissie: geen opmerkingen
Media commissie: geen opmerkingen
Naar aanleiding van de vraag van Herman Lagé over de groepsgrootte bij de toerleden
wordt een poll gehouden met als vraag:
Bent u voor groepen van 8 óf bent u voor groepen van 14?
76% is voor groepen van 8, 24% voor groepen van 14. De uitkomst van deze peiling zal
door de toercommissie worden betrokken bij de plannen voor het moment dat er weer in
grotere groepen gefietst kan worden.
5. Financieel overzicht 2020, verslag kascommissie 2020 en decharge bestuur 2020
Het financieel overzicht was vooraf digitaal beschikbaar. De penningmeester licht de stukken
toe. Het balanstotaal bedraagt per ultimo 2020 € 70.884,62 met een eigen vermogen van
€ 68.032,72 verdeeld over kapitaal € 769,61 en reservefonds € 67.263,11. Het batig saldo
over 2020 bedraagt € 5.472,93.
Harry Pronk stelt namens de Kas Controle Commissie die bijeengekomen is op 22-2 2021
vast dat de administratie, de specificaties en de conceptjaarrekening op zeer professionele
wijze zijn geadministreerd en worden beheerd. De Kas Controle Commissie concludeert een
zorgvuldig financieel clubbeleid. Tevens stelt de commissie vast dat er nu in het clubhuis
digitaal betaald kan worden. Ook is de commissie er tevreden over dat er een splitsing is
gemaakt in reservefonds algemeen en reservefonds huur.
Vraag Harry Pronk over debiteuren: dit betreft in hoofdzaak € 2.500 betalingsachterstand
van sponsor BodyBusiness. Ondanks veel inspanning komt er nog geen reactie van de
eigenaar. Eric van Vliet blijft er achteraan gaan. Er is 750 euro gereserveerd voor mogelijk
niet betaalde contributie.
De Kas Controle Commissie stelt voor aan de Algemene Leden Vergadering het bestuur
decharge te verlenen over het boekjaar 2020. Dit voorstel wordt door de ALV via een
digitale poll met 100% van de stemmen overgenomen, waarmee het bestuur decharge over
2020 wordt verleend.
De voorzitter dankt de Kas Controle Commissie voor haar controle.
Harry Pronk treedt na 3 jaar af als lid van de Kas Controle Commissie, Albert Piet Stuitje
treedt toe.
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6. Samenstelling bestuur 2021
Secretaris Erik Beek geeft een toelichting op het rooster van aftreden en geeft aan dat dit
jaar alleen herbenoeming van de voorzitter aan de orde is.
Samenstelling bestuur 2021
Voorzitter
Algemeen lid recreanten/
Vice-voorzitter
Algemeen lid recreanten
Secretaris
Penningmeester
Algemeen lid (toerleden)
Algemeen lid (media)

Jaar van aftreden
Eric van Vliet
Marijke Oosterbaan

2021
2023

Gerry Bijsterbosch
Erik Beek
Jos Bekker
Frank van Ierland
Jan Berlang

2022
2022
2023
2022
2023

Eric van Vliet is beschikbaar voor een nieuwe termijn. Via een digitale stemming wordt hij
unaniem herbenoemd.
PAUZE: Vanwege de snelle voortgang van de vergadering vervalt de pauze.
Beleid en Activiteitenplan 2020 bestuur algemeen
7. Focus voor 2021: toelichting door de voorzitter
Eric van Vliet licht toe welke actiepunten er zijn voor 2021.
•
•
•
•
•
•
•

Zorgen dat we snel kunnen starten als het weer mag
Aandacht voor veiligheid
Intake en begeleiding nieuwe leden
Eigen cursus “samen veilig fietsen”
Vernieuwen van de website
Organiseren van ledenactiviteiten met de sponsors
Verder uitbouwen Doortrappen met de recreanten

8. Regeling ereleden en leden van verdienste.
Binnen WTC kennen we ereleden en leden van verdienste, maar nergens is vastgelegd
welke spelregels er gelden voor een benoeming. Eric van Vliet heeft op internet een reglement gevonden dat wat is aangepast aan de situatie bij WTC Houten. Doel is dat deze regeling helderheid geeft over de criteria voor een eventuele benoeming. De regeling wordt ter
kennisgeving met de leden gedeeld en zal door het bestuur worden gehanteerd. De regeling
staat inmiddels op de website.
De vergadering neemt kennis van de regeling. Er zijn geen vragen of opmerkingen.
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• Houten vloeren
• Laminaat
• PVC
• Vinyl en Marmoleum
• Gordijnen
• Behang
• Binnen- en buitenzonwering

Dealer van
• Horizontale jaloezieën
• Verticale jaloezieën
• Rolgordijnen
• Duette en Plissé
• Vouwgordijnen
• Paneelgordijnen
• Horren

Singel 64 – 3984 NZ Odijk – 030 – 6567423
info@mocking-wonen.nl - www.mocking-wonen.nl
Op vertoon van uw WTC lidmaatschappas
krijgt u 10% korting op alle materialen.
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9. Bestuurscommissies 2021
Met algemene stemmen worden de volgende leden benoemd als lid van de bestuurscommissies in 2021:
Kascommissie: Martijn Kamermans, Elie Miltenburg, Albert Piet Stuitje
Recreantencommissie: Marijke Oosterbaan (coördinator), Gerry Bijsterbosch, Lidy Middelweerd, Ria Wieman
Toercommissie: Frank van Ierland (voorzitter), Hennie Wilkes, Jeroen Piket, Marcel
Embregts
Commissie Beheer: vacature (coördinator), John Schreurs, Herman van Rooijen, Henk
Aanstoot, Stien van der Hoeven, René van Kasteel
Commissie Mediabeleid:
Voorzitter
Clubblad (redactie + opmaak):
Drukker
Distributie
Website
Advertenties:

Jan Berlang
Hans Schoolderman, Jan Berlang, Andrea van Mil
Geert Visser, Office-care
Andrea van Mil
Piet de Boer (beheer), Wiebe Bekker (technisch beheer),
René Jansen (technisch beheer en WOLA)
Bert de Koning

Kledingcommissie: Hanneke Wttewaall, Monika van Ierland, Tiemco Bolt, Adrie Berlang, Jan
Berlang (voorzitter)
Ton Mulders geeft een toelichting op de functie van Voorzitter Beheer.
Er staat ter vergadering niemand op om hem op te volgen. Er komt een advertentie met de
vacature in het clubblad en op de website.
Via de chat-functie spreken aanwezigen hun grote waardering uit voor de inzet van Ton
Mulders als coördinator van de Commissie Beheer.
10. Activiteitenplan 2020 Recreanten – Toelichting door de recreantencommissie.
Marijke Oosterbaan licht toe.
De
•
•
•

recreanten blijven fietsen in 3 groepen:
Groep om 11.00
Groep om 12.45
Groep om 13.00

Dagtochten en fietsdriedaagse
Eens in de maand een zondagsrit
Geen boerenkoolrit, geen lenterit
Alternatieve kersenrit
Midweek wellicht verschuiven
Andere wensen: pannenkoeken eten en een mooie Kerstviering samen
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11 Activiteitenplan 2020 Toerleden –Toelichting door de toercommissie
Frank van Ierland geeft aan dat het programma is opgesteld alsof er geen Corona is. Hierdoor kan vanaf het moment dat er versoepeld wordt direct op de nieuwe situatie worden
ingespeeld.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zondagsritten vanaf 28 maart, om 8.30
Verlengde ritten 2 mei, 6 juni, 4 juli
Trainingsritten op dinsdag en donderdagavond vanaf 30 maart, start om 19.00
Koffieritten B/C op woensdagmorgen 9.30, afspraken via Forum
Zaterdagritten C-groep starten zaterdag om 9.30
Samen leren fietsen o.l.v. Tjeerd Hoex op 8,15, 22 en 29 april
Openingsrit 21 maart 9.00
Gouwe Ouwe Jan Mocking op 11 april
Retrorit op Hemelvaartsdag op donderdag 13 mei
Eiffelweekeinde van 18 tot 20 juni Vulkanhotel Steffeln (o.l.v. Frank, Herman en Jeroen)
Standplaats Dolomieten 21 tot 28 augustus (o.l.v. Hanneke, Hennie, Michael en Ton)
Teutoweekeinde op 10-12 september (o.l.v. Hanneke, Rina, Frits Servje, Ton en Wibo)
Laatste trainingsrit op donderdag 16 september
Barbecuerit (sluitingsrit) op zondag 19 september
Toertocht Kromme Rijnstreek “NTFU-klassieker” op 25 september

12. Beheer
Bovenstaand is de vacature voor de coördinator beheer reeds besproken. De voorzitter wil
echter graag nog even stilstaan bij de inzet van Ton Mulders als voorzitter, organisator van
tochten, weekends en standplaatsen en coördinator beheer. Vele jaren was hij een meer
dan vaste én betrouwbare factor voor de WTC. Daarnaast was hij ook een zeer betrokken
en persoonlijke steun en toeverlaat voor individuele leden. Daarom heeft het bestuur besloten om Ton Mulders te benoemen tot erelid van WTC Houten ’80. Aanwezige leden maken in
beeld en via chatberichten hun instemming met dit besluit kenbaar en feliciteren Ton.
13. Begroting 2020 en contributie 2020
Jos Bekker licht de begroting toe. Gezien de corona-situatie wordt voorgesteld dat
de contributie 2021 gelijkt blijft aan 2020. Ook de NTFU houdt haar contributie gelijk.
Toerlid
€ 71
Toer gezinslid
€ 66
M-lid
€ 37
M-gezinslid
€ 35
Recreanten
€ 48
Gezinslid recreant
€ 43
De vergadering gaat met algemene stemmen akkoord.
14. Rondvraag
Eric van Vliet dankt iedereen voor zijn/haar inbreng en sluit om 21.10 uur de vergadering.
Volgende ALV woensdag 2 maart 2022
3 maart 2021 Notulist Erik Beek
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Jaarverslag Commissie Beheer 2021
Samenstelling
Stien van den Hoeven
Willeke Stolk
Henk Aanstoot
Herman van Rooijen
René van Kasteel
Ton Mulders
Hennie Wilkes
Eric van Vliet

Vanaf
2018
2018
2017
2000
2020
2021
2021
2019

Coördinatie inkoop recreanten
Coördinatie schoonmaak recreanten
Coördinator schoonmaak toerleden/ vacature
Buitenboel
Inkoop
Reserve Inkoop
Coördinator Algemeen Beheer
Voorzitter WTC Houten, contactpersoon Beheer
vanuit bestuur

Beheer van Ton Mulders – 1e helft van 2021
Technisch beheer en onderhoud
• Controle verwarmingsketel, brandveiligheid en Link is uitgevoerd
• Google agenda voor planning van clubhuisruimten, de schoonmaak en vergadering is
operationeel en kan worden gevuld door betrokkenen van beheer, bestuur en HSSV.
Deze agenda is openbaar en is in te zien op de website van de WTC.
• De verwarming is wordt door beheer aangezet rond vertrek en aankomst fietsritten. Het
is een vast weekprogramma. Handmatige bediening is uitgezet, omdat die bediening de
temperatuur instelt op een continue temperatuur. Als de thermostaat na gebruik niet
wordt teruggezet op weekprogramma blijft de temperatuur in clubhuis constant. De
volgende gebruiker zit dan na een paar dagen in de kou of de verwarming blijft continue
branden.
Op verzoek wordt de verwarming door beheer of gemachtigden via WIFI aangezet. Mail
hiervoor vooraf naar beheer@wtchouten.nl
Clubhuis en bargebruik
• Wegens coronamaatregelen is het clubhuis vaak gesloten geweest.
• De betalingsregeling met het pinapparaat voldoet. Contant betalen is niet meer mogelijk.De pinautomaat is goed ingesteld en start automatisch op om pinbetalingen mogelijk
te maken via een telefoonverbinding. Laat de basisinstellingen onveranderd! Het lukt
leergierige onderzoekers het apparaat te ontregelen door de WiFi of telefooninstellingen
te veranderen. Afblijven! Bij storing volstaat opnieuw opstarten.
• In de winter nemen gravel- en mountainbikers vaak zand en modder mee naar binnen.
Dat doe je thuis ook niet! Controleer je bovenkleding en schoenen bij de voordeur en
laat zand en modder daar achter. Je kunt ook nadien vloer en stoelen schoon maken. De
dweil, veger en blik kun je vinden in de kast onder de trap. Wel zo fijn voor je clubgenoot, die later van het clubhuis gebruik maakt.
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Beheer van Hennie Wilkes – 2e helft van 2021
Technisch Beheer en onderhoud
• In Juli 2021 is het beheer van het clubhuis overgenomen van Ton Mulders door Hennie
Wilkes.
• Tijdens de lockdown was ook het clubhuis gesloten voor activiteiten.
• Er is een schoonmaakbedrijf Chads facilitaire dienst, in de arm genomen om 1x in de
maand het clubhuis schoon te maken. De tussenliggende weken zal worden bijgehouden
door de recreanten, de toerleden en de SSHV.
• De jaarlijkse grote schoonmaak binnen en buiten wordt gedaan door het schoonmaakbedrijf, in Maart en September.
• Het onderhoud aan de verwarmingsketel wordt gedaan door installatiebedrijf Baalbergen. Er is er een nieuwe druksensor gemonteerd.
• Aandachtspunten voor bestuur en ALV
• De verwarmingsketel is al ruim 16 jaar oud en begint de nodige problemen te vertonen.
Advies aan het bestuur om na te denken voor een nieuwe ketel.
• Advies om eens in gesprek te gaan met de gemeente voor zonnepanelen op het clubhuis. Daarbij wel een berekening laten maken of het rendabel is en op welke termijn.
• Bij de gemeente aandacht vragen voor de aantasting van de gevel van het clubhuis, en
hoe dit gaat opgelost worden.

Jaarverslag Commissie Kleding 2021 –
WTC Houten ‘80
Leden: Adrie Schlingmann, Monika van Ierland, Tiemco Bolt, Hanneke Wttewaall,
Jan Berlang
•

•

•

Webshop: evaluatie WTC / evaluatie met Vermarc / ‘verwerkingskosten’: het systeem
met de webshop wordt gehandhaafd. Er zal geen voorraad worden aangelegd zoals in
het verleden. Er volgen 3 a 4 openingen gedurende ongeveer een maand. Deze worden
gecommuniceerd via de groepsmail en via de WTC website, met een herhalingsmail.
Assortiment: we zijn tevreden over het assortiment; de webshop is ingericht, die kosten
zijn dus al gemaakt en we zien geen nut van inkrimping van het aanbod. De keuze uit
een relatief uitgebreid aanbod aan kleding en accessoires is nu juist de meerwaarde
van een eigen WTC webshop. Nadeel is wel dat we niet van alle verkrijgbare items een
voorraad aan kunnen houden. Van de courante maten is echter van zowel shirt als broek
in de SPL en PRR uitvoering een pas-exemplaar aanwezig in de bestuurskamer op de
eerste verdieping.
Vaststelling openingstijden webshop 2022: Gedurende het seizoen zullen er een aantal
openingen van de webshop zijn, globaal winter, lente, zomer, herfst. Leden dienen
rekening te houden met de lange levertijden, gemiddeld 8 tot 10 weken na sluiting van
de webshop. Deze tijd is benodigd voor het verzamelen van de orders, bestellen door
Vermarc bij de producent in Italië, ontvangst en sortering/zending door Vermarc naar
huisadres. In de zomervakantie dient rekening te worden gehouden met sluiting wegens
vakantie (augustus) en voorts met onvoorziene omstandigheden (zoals Corona maatregelen).
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•

•
•

•

•

Pasavonden: Deze worden georganiseerd, doorgaans op een maandagavond gedurende de periode dat ook de webshop is geopend. Dit wordt vooraf gecommuniceerd via
groepsmail en website
Procedure bestellen: is geactualiseerd te raadplegen op de WTC website onder Toerleden/Clubkleding.
Restanten Kleding 2015-2020 en 2010-2015: Via een uitverkoop in 2017 is het restant
van de serie 2010-2015 via ledeninschrijving verkocht. Van de serie 2015-2020 is het
afgelopen jaar het een en ander verkocht aan een voormalige sponsor, MKB Schoonmaakservice. De restanten van beide series zijn ter beschikking gesteld aan een groep
toerfietsers in Addis Abeba, Ethiopië. Contacten met deze groep liepen via Jeroen Piket.
Op 24 december 2021 vond de overdracht plaats aan voormalig lid Thijs Woudstra, die
met deze groep in Addis Abeba fietst.
Kleding-Sponsor-activiteiten. Sponsors wordt gevraagd, zodra dit weer kan, om invulling
te geven aan een ledenactiviteit, of althans in de gelegenheid gesteld om iets te organiseren, of mee te doen in een door het bestuur op te zetten activiteit.
Bidons; We hebben nog zo’n 250 bidons. We gaan actief kijken bij welke gelegenheden
we deze kunnen uitdelen: Krommerijn/Hospicetocht, Activiteitenmarkt, ledenavonden
(wellicht tegen geringe vergoeding?)

Jaarverslag Commissie Media 2021 WTC Houten ’80
Leden: Andrea van Mil, Piet de Boer, Hans Schoolderman, Jan Berlang
1) Clubbladen: Ondanks Corona perikelen werden 5 clubbladen uitgebracht. Naast de
vaste rubrieken, zoals Van de Voorzitter, Toercommissie, Recreanten konden we een
aantal nieuwe en verrassende schrijvers verwelkomen. Het laatste decembernummer
was bovendien aanmerkelijk omvangrijker, althans de digitale versie. Op papier zijn we
aan een maximum aantal pagina’s (44) gebonden.
2) Distributie Clubbladen: regeling via Andrea van Mil. Hier zijn we afhankelijk van diverse
vrijwilligers. Op een enkele melding na, werden de clubbladen binnen 2 weken bezorgd
3) Aantal clubbladen per december 2021: Digitaal 145.stuks ; Papier 184 stuks.
4) Externe media: bij gelegenheid wordt gebruik gemaakt van externe media zoals Houtens Nieuws en Omroep Houten. M.b.t. Hospice Toertocht Kromme Rijnstreek wordt dit
door de organisatie zelf verzorgd.
5) Vacature digitale infrastructuur club: in verband met het terugtrekken van Wiebe Bekker, René Janssen en Joost Schepel werd een vacature geplaatst via website en ledenaanschrijving per email. De oproep concentreerde zich op digitale infrastructuur van de
club: website en ledenadministratie systeem WOLA. Kennis en ervaring op het gebied
van content management systemen was gewenst. Er werd echter geen enkele respons
ontvangen. .
6) Vernieuwing website: Na de redenraadpleging omtrent functioneren van de website is
bezien op welke wijze de suggesties vorm gegeven zouden. Grosso modo bleek men
content met de functionaliteit. Desondanks zijn offertes opgevraagd van 2 externe partijen. Hier bleken echter dermate hoge kosten aan te hangen, dat besloten is om intern
naar een eenvoudige oplossing te zoeken. Voordelen van doorgaan met de huidige
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website is de stabiliteit en geen startup issues e/o gewenning.
7) Eenvoudige aanpassingen website zijn gerealiseerd mede door inzet van oud lid Jon
Nellestijn waarbij te denken is aan ‘verblauwing’ en ‘vergroening’ van de website.
8) Nieuwe hosting provider: we zijn overgegaan naar de nieuwe hosting provider Vimexx,
waardoor een merkbare verbetering is bereikt op gebied van performance en stabiliteit
van de website.
9) Fotografie: Het bestuur houdt zich aanbevolen voor de komst van een nieuwe huisfotograaf (na vertrek van Fridolin van der Lecq).
10) Issues in onderzoek/onder constructie: doorsturen van email naar gmail adressen wordt
door Vimexx niet ondersteund in verband met gevaar voor Spam berichten. De koppeling van het WOLA administratiesysteem met de NTFU ledenadministratie zetten we
voorlopig stil, in afwachting van een nieuwe technisch webmaster.

Jaarverslag recreanten 2021
We zijn dit jaar gestart met 81 recreanten. In de loop van het jaar hebben 10 leden opgezegd en mochten we 7 nieuwe leden verwelkomen.
Het was een raar jaar, waarin we gelukkig wel veel hebben gefietst, voor wie dat wilde. En
dat ondanks de corona tijd. Onze nieuwe groene outfit bleef niet onopgemerkt. We kregen
veel positieve reacties.
De 50 km groep startte om 11 uur, met brood mee en koffie waar dat kon. Vaak ook koffie
to go. Om 12.45 de 40 km groep en om 13.00 uur de 30 km groep.
De voorfietsers waren snel te vinden, tegenwoordig gaat dat zo makkelijk met knooppunten. En een keer dezelfde route was ook nooit een probleem.
Wanneer we weer gebruik konden maken van het clubhuis waren we zorgvuldig in het
afstand houden. We konden altijd buiten zitten en dan is de afstand helemaal geen probleem.
De midweek in mei, kon helaas niet door gaan. Zo jammer, maar we hebben hem verplaatst.
De kersenrit ging door, maar op een andere manier. Iedere groep fietste zijn/ haar eigen
afstand en op de heen- of de terugweg konden we langs Paters fruit bedrijf, waar Hanny
Pater klaar zat met iets te drinken. We konden een rondleiding krijgen in de kersenboomgaard. Na afloop kreeg ieder een bakje kersen mee. Die waren heerlijk. Gelukkig was het
ook nog eens goed weer.
Er was een feest commissie die een poffertjes middag heeft georganiseerd. Er stond na
afloop van het fietsen een echte poffertjeskraam klaar, waar we om de beurt een schaaltje
poffertjes konden halen. Dat was smullen. En alweer…. het kon buiten.
In september zijn we toch een midweek weggeweest naar Scherpenzeel. Er gingen 11
recreanten mee. Wat was dat lekker. We hadden 2- 8 persoonshuisjes, zodat ieder de
ruimte had. Elk huisje regelde zijn eigen ontbijt, wat is dan de bezorgservice van AH een
uitkomst. De boodschappen werden gebracht tot voor de deur. En omdat we er met de fiets
heen konden hoefden we niet te slepen met boodschappen. Een restaurantje vonden we in
de buurt. Een super midweek.
In oktober mochten de restaurants nog open en konden we pannenkoeken eten bij Tante
Truus. Wat een superservice en makkelijk in Houten. Het was er weer heerlijk.
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Ook hebben we een 60 km driedaagse gehad en 1 keer per maand een dagtocht van 60 km.
Iedereen heeft zich ingezet om eens een keertje voor te fietsen. Een knooppunt gemist?
Geen enkel probleem. Dat lossen we samen wel op. Al met al mogen we niet mopperen hoe
het is gegaan.
Het winter seizoen is weer begonnen en wie wil kan gewoon mee fietsen om 11 uur of om 1
uur. Helaas ging de horeca weer dicht en zat ergens lunchen er even niet in voor de 50 km
groep. Dus gingen we om 1 uur weg en aten thuis een broodje.
Een bingo middag heeft er nog niet in gezeten. We konden de 1,5 meter afstand niet garanderen. Gelukkig hadden we nog wat geld in kas en waren er weer zieken die een bloemetje
goed konden gebruiken.
We hadden wel op de valreep nog een kerstmiddag. Met groepjes van 4 of 5 recreanten was
er even een gezellig samenzijn in kerstsfeer met thee of koffie met een aardigheidje. Met
natuurlijk een Nieuwjaars wens met de hoop op een gezond fietsjaar.
Dit jaar is Ria Wieman uit de commissie gestapt. We bedanken haar voor de inzet die ze al
die jaren heeft gedaan. Daar heeft de commissie op gedronken, bij Gewoon Anders. Een
wijntje met bitterballen als afscheid.
We hopen op een mooi nieuwjaar waarin er weer van alles mogelijk is.
Marijke en Gerry

Jaarverslag secretariaat 2021
Algemeen
Het jaar 2021 werd wederom sterk gekleurd door het Corona virus. Afgelaste clubritten,
gesloten clubhuis, er werd wat aangemodderd. Er ontstonden whatsapp groepen van leden
die zelf in kleine groepjes gingen rijden. Dit knaagt aan de kernactiviteit van de wielerclub,
in groepsverband tochten maken. Het ledenaantal is in 2021 beduidend gedaald, zie onderstaand lijstje van de nieuwe leden en de opzeggingen van 2010 tot en met 2021.

nieuwe
nieuwe
nieuwe
nieuwe
nieuwe
nieuwe
nieuwe
nieuwe
nieuwe
nieuwe
nieuwe
nieuwe

leden
leden
leden
leden
leden
leden
leden
leden
leden
leden
leden
leden

in
in
in
in
in
in
in
in
in
in
in
in

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

totaal
37
31
30
43
50
43
35
42
32
41
15
25

toer recreant
34
3
29
2
25
5
38
5
39
11
30
13
28
7
21
21
16
16
38
3
9
6
18
7

31

De Fietsende Vlinder

opgezegde
opgezegde
opgezegde
opgezegde
opgezegde
opgezegde
opgezegde
opgezegde
opgezegde
opgezegde
opgezegde
opgezegde

leden
leden
leden
leden
leden
leden
leden
leden
leden
leden
leden
leden

in
in
in
in
in
in
in
in
in
in
in
in

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

totaal
19
25
15
32
24
37
24
58
37
31
22
52

toer recreant
18
1
19
6
12
3
24
8
16
8
29
8
14
10
41
17
27
10
22
9
15
7
42
10

Ledenverlies is een verschijnsel dat bij alle sportclubs optreedt als een gevolg van de
Corona maatregelen waardoor het normale activiteitspatroon wordt onderbroken. WTC kan
een beroep doen op een gemeentelijk subsidiefonds om een wervingscampagne voor leden
te starten.
Het is een paradox: ten gevolge van de Coronacrisis gaan enerzijds steeds meer mensen
fietsen maar anderzijds verliezen wielerclubs leden omdat de clubs geen activiteiten kunnen
ontplooien. Het bestuur zal plannen ontwikkelen om, zodra fietsen in grotere groepen weer
is toegestaan, een programma klaar te hebben voor leden én aspirant-leden.
Goed nieuws is dat de gemeente op verzoek van het bestuur wederom een kwartaal huur
van het clubhuis heeft kwijtgescholden.
Door het geringere aantal ritten én het rijden in kleinere groepen werden gelukkig minder
boeketten verstuurd aan ongevalsslachtoffers dan in “gewone” jaren.
Hennie Wilkes heeft de taak van clubhuisbeheerder grotendeels overgenomen van Ton
Mulders.
Er was in 2021 een probleem met het schoonmaken van het clubhuis. Door de wisselende
openstelling van het clubhuis ten gevolge van Corona werden de schoonmaakschema’s van
toerleden en recreanten niet meer gevolgd. Als het clubhuis weer enkele weken open mocht
werd het niet goed schoongemaakt. Er is nu een professionele schoonmaker aangetrokken
die eens per 4 weken het clubhuis stevig onder handen neemt.
Vacatures
Er is in 2022 een vacature voor de secretaris.
Ledenadministratie
Door de Coronacrisis zijn de aanmeldingen van leden duidelijk minder dan in andere jaren,
de opzeggingen juist meer.
Bijgaand twee overzichten die het ledenverloop illustreren.
Binnen het secretariaat wordt de uitvoering van de ledenadministratie gedaan door Andrea
van Mill.
Erik Beek, secretaris
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Ontwikkeling ledenbestand sinds 2007
WTC leden
totaal

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

250
259
273
293
304
300
307
329
338
359
328
330
334
334
302

toerleden
totaal m v

177
185
201
218
232
228
239
259
262
280
253
250
258
257
230

154
166
181
193
?
?
?
?
?
251
228
225
231
229
207

23
19
20
25
?
?
?
?
?
29
25
25
27
28
23

gem
leeftijd

totaal

48
49
49
49
?
?
?
?
?
52
54
54
54
55
57

73
74
72
75
72
72
68
70
76
79
75
80
76
77
72
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recreanten
m v gem
leeftijd
23
21
23
22
?
?
?
?
?
17
12
12
12
12
11

50
53
49
53
?
?
?
?
?
62
63
68
64
65
61

70
70
72
73

76
75
74
75
75
72
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Een leeftijdsoverzicht van december 2021
Toer ‘19 Toer ‘20 Toer ‘21 Recr ‘19 Recr ‘20 Recr ‘21
m v
m v
m v
m v
m v
m v
Leeftijdsgroep
21-30
31-40
41-50
51-60
61-70
71-80
81-90

5
23
45
89
56
11
1

1
4
5
9
8
0
0

3 0
22 4
39 5
90 10
63 9
11 0
1 0

2
17
38
70
68
11
1

0
1
6
7
9
0
0

0 0
0 0
0 0
0 1
4 14
6 36
2 13

0 0
0 0
0 0
0 1
3 14
7 36
2 14

0 0
0 0
0 0
3 1
5 12
3 34
0 14

Jaarverslag toercommissie 2021
De samenstelling van de toercommissie is dit jaar ongewijzigd gebleven en bestaat uit vier
leden. Marcel Embregts vertegenwoordigt de A-rijders en Jeroen Piket de B+ rijders. Frank
van Ierland (voorzitter) vertegenwoordigt de B-rijders en Hennie Wilkes zit in de commissie
namens de C-rijders.
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 en structuur (A, B+, B, C, D). Het uitgangspunt van de toercommissie is dat de activiteiten “van en voor alle leden” zijn. De toercommissie schept de kaders en coördineert. Maar de initiatieven en de uitvoering ervan moet
van alle leden komen. Nieuwe initiatieven kunnen met de toercommissie besproken worden
maar ook het forum op de website is een prima plek om een idee te lanceren.
We hebben in 2021 wederom niet ons hele jaarprogramma kunnen uitvoeren, want opnieuw
was Corona de spelbreker. Door een lange lockdown kon het hele voorseizoen niet doorgaan.
Ter voorbereiding van het nieuwe seizoen was er geen toerleidersavond en de Algemene
Leden Vergadering kon alleen via het beeldscherm plaatsvinden.
Boerenkoolrit en Openingsrit gingen ook niet door en tot half mei waren er geen zondagritten, koffieritten en geen avondtrainingen.
Net als in 2020 kon ook dit jaar het initiatief van Tjeerd Hoex “Samen beter leren fietsen” in
april niet doorgaan en moest ook het Eifelweekend in juni wederom wijken voor Corona.
Gelukkig kon na lang en geduldig wachten het fietsseizoen op woensdag 19 mei beginnen
met de eerste koffierit. Vanaf dit moment hebben we het zomerprogramma opgepakt.
In de laatste week van augustus zijn een aantal leden naar Italië afgereisd voor de Standplaats Levico Terme. Dit jaar was de groep wat kleiner maar zeker niet minder enthousiast.
Ook de Teutotocht naar Bergen op Zoom was zeer geslaagd. Op 10 september vertrok een
grote B- en C-groep naar Bergen op Zoom voor een mooi fietsweekend.
De Sluitingsrit kon nog wel gereden worden, maar een gezamenlijke stop bij het Leersumse
Veld en gezellige BBQ achteraf kon helaas niet veilig georganiseerd worden.
Wielertoerclub Houten ’80
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FysioWorkshop,
uw (sport)fysiotherapie praktijk

FysioWorkshop Houten
Kruisboog 16, 3994 AE Houten
T. 030 639 02 04
www.fysioworkshop.nl

Blijf gezond en voel je beter door beweging
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De NTFU Toertocht Kromme Rijnstreek, die WTC Houten samen met de serviceclubs uit
Houten organiseert ten bate van het Hospice Kromme Rijnstreek kon wel doorgaan, maar
de opkomst en daarmee de opbrengst viel wel tegen.
Aandachtspunt bij de ritten die wél doorgingen was de handhaving van de juiste kruissnelheden. De toercommissie vernam én constateerde zelf dat er regelmatig te hard werd gereden. Dat wil zeggen, harder dan de kruissnelheden die we per groep hanteren sinds 2014.
Hier zal op blijven worden toegezien, al blijft het een gezamenlijke verantwoordelijkheid van
toerleiders én deelnemers.
De gebruikelijke winteractiviteiten 2020-2021 vielen bijna helemaal in de lockdown-periode
waardoor het in clubverband gravelbiken, wegfietsen, hardlopen en spinnen grotendeels
niet op de normale manier door kon gaan. Niettemin hebben clubleden elkaar gevonden om
samen, vaak in kleinere groepen, te sporten.
In november 2021, en in navolging op de winter van 2020-2021, is hier een positieve uitzondering op gekomen; “Samen rijden in Zwift”. Iedere dinsdagavond om 20.00 uur wordt
een virtuele rit gemaakt in Zwift van 60 tot 90 minuten met als credo “Samen uit, samen
thuis”, mede mogelijk gemaakt door de magie van Zwift.
Verder zien we dat het ATB-en in clubverband is verdwenen en het gravelbiken steeds populairder is geworden. Sinds november is het mogelijk om op zondag digitaal in te schrijven
voor zowel B- als C-tempo.
We bedanken hier nogmaals alle organisatoren en betrokkenen voor hun initiatieven en
inzet. Erg jammer dat alle evenementen en activiteiten in de eerste helft van het seizoen
geannuleerd moesten worden.

Evaluatie
De trend van weinig kunnen fietsen met de club door Corona die in 2020 is ingezet heeft
zich in 2021 doorgezet. We zien veel kleine (app)groepjes ontstaan die de clubritten mijden
en dat is begrijpelijk.
De toercommissie hoopt voor 2022 weer op een “normaal” fietsseizoen. Om daar goed op
voorbereid te zijn hebben we alle leden een evaluatie gestuurd. De resultaten van deze peiling zullen in de komende ALV aan de orde komen en zullen ook met de toerleiders besproken worden om uiteindelijk te komen tot (nieuwe) fietsafspraken voor 2022. De vragenlijst
die we hiervoor hebben opgesteld zou in de basis jaarlijks aan het eind van het jaar kunnen
worden rondgestuurd naar alle toerleden. De resultaten ervan geven iets meer inzicht in
wat er speelt onder de leden en tegelijkertijd halen we suggesties en ideeën op voor het
komende seizoen.
De toercommissie: Marcel Embregts, Frank van Ierland (voorzitter), Jeroen Piket en Hennie
Wilkes

Wielertoerclub Houten ’80
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WTC-Houten '80 : Verjaardagen

Verjaardagenw
Februari
Dag

Naam

Maart
Soort

Dag

Naam

Soort

4

Martin Sturm

T

1

Sonja Nederpelt

R

5

Jos van Vliet

R

1

Jon Nellestijn

T

5

Wim van der Graaf

T

3

Frans Havekes

T

7

Ton Mulders

T

3

Menno van Bohemen

T

15

Ria van Ramselaar

R

9

Ellen van Vliet- Neuteboom

R

17

Christy Verkerk

T

9

Bjorn Pallandt

T

19

Maarten Dekker

T

11

Marjolein Vliem

T

19

Fie Witjes

R

12

Ralph Jacobs

T

19

Harry Pronk

T

14

DirkJan Hijnen

T

23

Sebastiaan van Veen

T

15

Marcel Scheltens

T

23

Arjan van Dodewaard

T

17

Jesse Graaf

T

24

Johan Breedijk

R

17

Piet Moolhuijsen

T

27

Jeroen Piket

T

17

Ingrid Bruil

T

27

Marrie Steendam

R

18

Leo Goris

T

28

Arjen Moree

T

18

Bart van Wijck

T

29

Gerrit Smeding

R

18

Wim Witjes

R

19

Leon van Iersel

T

19

Hanny Pater-Blind

R

21

Joost van der Poel

T

22

Willeke Stolk-Jansz

R

23

Hendrik Haze

T

23

Lucien Halsema

T

24

Tjeerd Hoex

T

24

Jannie Stek

R

26

Eric van Trigt

T

27

Janny Gerritsen

R

27

Ad Kompagne

T

29

Marcel van Echtelt

T

30

Co Hoonhoud

T

31

Geurt Breukink

T

Ledenmutaties (tot 17 november 2021)
Nieuw
• Erien Sevink (recreant)
• Patricia Kooiman (toerlid)
• Henk Smit (toerlid)
• Edwin Groenewold (toerlid)
• Ralph Groenewold (aspirant-lid)
• Vincent Geertsen (recreant)

2022-02-02 15:20:45

Opgezegd
• Erik Kooijman (toerlid)
• Bas van Leesten (toerlid)

Ereleden
• Henny Hogerhorst
• Jos Jongeling
• Ton Mulders
• Jon Nellestijn
• Ad Nieuwenhuizen

Wielertoerclub Houten ’80
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•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•

Ton van Ginkel (toerlid)
Vincent van der Gun
(toerlid)
Peter de Water (toerlid)
Tea Mensink (toerlid)
Simon Plomp (toerlid)
Peter Visser (toerlid)
Peter de Jong (toerlid)
Geertjan van der Lecq
(toerlid)
Wim Jongen (toerlid)
Gertruud Verduijn (toerlid)

Leden van verdienste
Piet de Boer
Ton Diks
Onno Flemming
Herman van Rooijen
Harry van Wijk
Thea Nieuwenhuizen
38

•

Winfried Posthumus
310735 (toerlid)
Rob Versluis 276568
(toerlid)
Fulco de Vries 419891
(toerlid)
Jelleke de Vries 302906
(toerlid)
Robert Wentink 349807
(toerlid)
René Janssen (toerlid)
Mats Verkuijl (toerlid)
Tim van Walsem (toerlid)

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Geurt Breukink
Elly Kemper
Riet van Bijlevelt
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