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Notulen Algemene Ledenvergadering TMC 2015 

                                        Notulen Algemene Leden Vergadering 

Twentse Motor Club 

26 november 2015 

 

 

Aanwezig namens het bestuur: Jan Willem Aardema, Henk Smelt,  

Mark-Erik Wolters en Ellen Scholten 

Afwezig: Hennie van der Sluis, Jos Bonke is vertraagd en schuift iets later alsnog aan. 

 

1. Opening en voorwoord 

 

Onze voorzitter, Jan Willem Aardema, opent de vergadering en heet een ieder van 

harte welkom.  

Zoals we van hem gewend zijn blikt Jan Willem terug op het afgelopen jaar.  

In het kort:  

- de vergaderfrequentie van het bestuur is omlaag gegaan; veel van het contact 

tussen het bestuur verloopt via e-mail en/of telefoon 

- de routes worden nu automatisch per mail verstuurd naar alle leden of wanneer er 

een betaling is ontvangen van de deelnemer 

- de routes worden niet meer nagereden 

- het laden van de routes zal komend jaar worden afgebouwd naar ‘0’ (tot op heden 

gebeurde het laden nog wel bij de KNMV ritten, maar ook dit zal volgend jaar niet 

meer gebeuren)  

- we lopen hiermee voorop als TMC en zijn vooralsnog de enige in de regio 

- er wordt hard gewerkt aan een instructieformulier voor het uitzetten van routes; 

deze is bijna klaar 

- ons clubblad ’t Keerlke zal alleen nog in december verschijnen; vanaf volgend jaar 

zullen we als leden geïnformeerd worden middels de website, nieuwsbrief en facebook 

- Lief & Leed commissie heeft te kennen gegeven dat zij niet langer een toegevoegde 

waarde zien en hebben besloten ermee te stoppen; ze kregen weinig informatie en in 

sommige gevallen was het contact niet eens gewenst 

- de website zal een vernieuwing ondergaan; momenteel is alleen Ellen Scholten op de 

hoogte van de werkwijze; deze vernieuwing moet ervoor zorgen dat we minder 

kwetsbaar zijn; de vernieuwing zal in de komende tijd worden ingezet en in 2016 

worden doorgezet 

- er zijn dit jaar 3 jubilarissen, waarvan er 1 daadwerkelijk aanwezig is; zij zal later 

deze avond in het zonnetje worden gezet 

 

Verder meldt Jan Willem dat de vergadering een iets andere invulling zal hebben dan 

we tot nu toe gewend waren. Het eerste deel zal redelijk formeel zijn. Tijdens dit deel 

zal de agenda zoals een ieder deze heeft ontvangen worden behandeld. Het tweede 

deel van de avond zal een informeel karakter hebben in de vorm van een activiteit. Dit 

jaar hebben we Hans Pierik bereid gevonden een theorie-examen af te nemen om 

onze kennis te testen. 

 

 

2. Vaststellen notulen ALV 27 november 2014 

 

Naar aanleiding van de notulen vraagt Pascal Sothewes zich af of er al contact is 

geweest met motorclubs in de omgeving zoals vermeld op pagina 4; er zou een 

afspraak plaatsvinden in april…... Jan Willem meldt dat dit nog niet is gebeurd en het 

bestuur beraadt zich nog of dit nog daadwerkelijk zinvol is.  

De notulen worden goedgekeurd en ongewijzigd vastgesteld.  
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3. Verslagen diverse commissies 

 

Redactie (Johan Louwes) 

 

Johan meldt dat in het laatste weekend van november het laatste clubblad gedrukt zal 

worden. Johan wil iedereen die, op welke wijze dan ook heeft bijgedragen aan een of 

meerdere clubbladen, danken voor zijn/haar input. 

  

Webmaster  (Ellen Scholten) 

 

Ellen nodigt een ieder van harte uit om haar te mailen wanneer er 

vragen/opmerkingen zijn die betrekking hebben op de website. Zij vertelt verder dat 

de huidige website nogal omslachtig is; vandaar dat er externe hulp ingeschakeld is 

om de structuur en daarmee de werkwijze te vereenvoudigen. 

Daarnaast vermeldt zij dat de routes na het rijden direct op de site zullen worden 

geplaatst. 

 

Lief en Leed  (Ria Bos & Ria Staal) 

 

Zie ook het voorwoord van Jan Willem. 

Wel willen Ria Bos en Ria Staal nog even van de gelegenheid gebruik maken om 

iedereen te bedanken voor de afgelopen jaren. 

 

Barcommissie  (Albert van den Brug) 

 

Albert meldt dat het bezoeken van de clubavonden behoorlijk teruggelopen is. 

Daarnaast meldt hij dat hij nog op zoek is naar 2 nieuwe medewerkers achter de bar. 

 

 

4. Verslag secretaris  (Hennie van der Sluis) 

 

In verband met de afwezigheid van Hennie van der Sluis geeft Jan Willem aan dat het 

aantal leden is gedaald van 214 in 2014 naar 209 in 2015. 

 

 

5. Verslag bestuurslid evenementen  (Henk Smelt) 

 

Henk licht aan de hand van een aantal sheets de diverse evenementen toe die het 

afgelopen seizoen hebben plaatsgevonden. Een aantal positieve uitschieters als het 

gaat om aantal deelnemers zijn de BBQ-rit, de Donder4Daagse en de Zomertoer.  

Dit jaar is het Hemelvaartsweekend komen te vervallen. In september is er een extra 

evenement bijgekomen; het “All-in-one-weekend”; ondanks het lage aantal 

deelnemers verdient dit evenement een nieuwe kans en zal daarom in 2016 wederom 

plaatsvinden. 

 

 

6. Invulling evenementenkalender 2016 

 

Henk geeft een toelichting op de evenementenkalender van 2016; bijna alle 

evenementen zijn ingevuld; alleen de puzzel-/wandeltocht en de Ladiesday moeten 

nog worden ingevuld. Tijdens de vergadering bieden Ellen Willink & Ellen Scholten aan 

de Ladiesday in 2016 te willen organiseren.  

Daarmee blijft alleen de puzzel-/wandeltocht nog openstaan. 
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7. Verslag penningmeester  (Mark-Erik Wolters) 

 

Mark-Erik licht aan de hand van een aantal sheets de financiële positie van de club 

toe. Zo zal in 2016 de opbrengst van de advertenties grotendeels wegvallen omdat er 

geen clubblad meer is, hetgeen natuurlijk weer scheelt in de kosten (drukken, 

versturen). In de begroting heeft het clubblad plaatsgemaakt voor de website. Deze 

zal een vernieuwing ondergaan en dat brengt voor 2016 een éénmalige investering 

met zich mee, waardoor we mogelijk een klein tekort zullen hebben op de begroting 

van 2016. 

Er mag worden geconcludeerd dat we nog steeds een gezonde club zijn. 

 

 

8. Verslag kascommissie  (Henry Hannink, Marja Bosma en Bas Boonk) 

 

Henry neemt namens de leden van de cie het woord en geeft aan dat de administratie 

er keurig uitzag en zij geen onregelmatigheden hebben kunnen vinden. Complimenten 

voor de penningmeester. 

 

8a. Décharge 

 

De aanwezige leden verlenen het bestuur décharge voor het gevoerde financiële 

beleid. 

 

 

9. Aftredende bestuursleden / commissieleden 

 

Aftredende commissieleden: 

 Ria Bos & Ria Staal – Lief & Leed 

 Johan Louwes – redactie ’t Keerlke 

 Marja Bosma – barcommissie 

 Herman Mollink – evenementen  

 Bas Boonk – kascommissie  

Nadat de aftredende leden naar voren zijn geroepen richt Jan Willem een woord van 

dank naar allen voor hun inzet. 

 

Aftredende bestuursleden: 

 Jos Bonke, algemeen 

 Henk Smelt, evenementen 

 Hennie van der Sluis, secretaris 

Ook deze mensen, voor zover aanwezig, worden naar voren geroepen. Jan Willem licht 

toe dat het prettig is om mensen van diverse pluimage in een bestuur te hebben; 

verschillende mensen met verschillende visies. Daar zijn Jos en Henk een goed 

voorbeeld van. Jan Willem complimenteert Jos en Henk voor de wijze van besturen 

tijdens hun bestuursperiode. 

 

 

10. Benoeming nieuwe bestuurs- en commissieleden 

 

Tijdens de vergadering bieden onderstaande leden zich aan voor de diverse 

commissies 

 Jan-Willem Spit – barcommissie  
 Bernard Kleinsman – barcommissie 
 Ellen Willink – kascommissie  
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Het bestuur draagt Henk-Jan Lefers voor als nieuw lid van de evenementencommissie.  

 

Daarnaast draagt het bestuur Wim Lieven voor als bestuurslid evenementen en Pascal 

Sotthewes als algemeen bestuurslid. 

 

Alle voordrachten en aanmeldingen worden door de aanwezigen aangenomen. 

 

Het vertrek van Hennie van der Sluis als secretaris wordt door Jan Willem toegelicht. 

In een gezamenlijk gesprek dat plaatsvond tussen Jan Willem, Mark-Erik en Hennie 

hebben ze moeten concluderen dat het Hennie ontbreekt aan de tijd die nodig is om 

een dergelijke functie naar behoren te vervullen. Daarom is in goed overleg besloten 

dat Hennie zijn functie zal neerleggen. Dit is pas één week voor de ALV bekend 

geworden en gaf dus geen ruimte meer om vooraf een oproep te doen onder de TMC 

leden. Er wordt daarom gekozen voor een oproep tijdens de vergadering. Karin 

Heupers biedt aan deze functie te willen bekleden, maar alleen wanneer de aanwezige 

leden er geen problemen mee hebben, omdat dit betekent dat er twee leden uit één 

gezin in het bestuur zitting zullen hebben. De aanwezigen zijn het erover eens dat dit 

geen verschil maakt en zijn blij met de aanbieding van Karin om deze taak op zich te 

nemen. 

Daarmee zijn alle vacatures weer ingevuld. 
 

 

11. Jubilarissen 

 

Jan Willem roep Wilma Bokkens naar voren, die dit jaar 25 jaar lid is van de TMC. Na 

het ophalen van een aantal leuke anekdotes en herinneringen overhandigt hij haar 

een presentje namens de club. 

Cor & Corry Rebergen, beide ook 25 jaar lid, hebben ervoor gekozen niet aanwezig te 

zijn tijdens deze ALV. 

 

 

12. Rondvraag 

 

In het algemeen wordt gevraagd wanneer de TMC eigenlijk opgericht is. De oprichting 

was op 6 september 1971. Dit betekent dat 2016 een lustrumjaar is. 

 

 

13. Sluiting 

 

Om 21.05 uur sluit Jan Willem het formele deel van de vergadering af en bedankt 

iedereen voor zijn/haar aandacht en/of input. Na een korte pauze zal er een 

theorietoets plaatsvinden die wordt georganiseerd door Hans Pierik. Na afloop van de 

toets is er in de Cobra gelegenheid om met een drankje nog even na te praten. 

 

 
 


