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Algemene ledenvergadering T.W.C. De Lekke Tube d.d. 9 januari 2009. 
 
Aanwezig: Bok Sjef; Corbeij Charles; Cruchten van Michel; Cuypers Piet; Daal van Jos; Daamen Hennie 
(verslag); Dam van Ad; Hamers Louw; Hamers René; Hannen Anne-Marie; Heel van Tom; Houben Huub; 
Kierkels Rene; Lankvelt van Huub; Leek van de Frits; Leenen Arnold; Maessen Marc; Montfort van Karel; 
Muggleton Peter; Ruyters Chris; Senssen Har; Slabbers Hilly; Slabbers Martien; Slabbers Peter; Smits Ge; 
Stevens Bart; Theunissen Jac; Vrinzen Erik; Walschots Pieter. 
 
Afwezig: Cuypers Harry (mk); Daal van Wim (mk); Erdewijk Jan; Joosten Barbara; Harberink Helmich 
(mk); Hendrikx Carla (mk); Nelissen Piet (mk); Schuren Har (mk); Wessels Mia. 
 
Opening vergadering en mededelingen. 
De voorzitter Huub van Lankvelt opent de vergadering en heet de aanwezige leden welkom. 
 
Mededelingen door de voorzitter Huub van Lankvelt. 
Begin 2008 heeft er een overdracht plaatsgevonden van de taken van het oude naar het nieuwe bestuur. 
De ledenlijst, inschrijving KvK, huishoudelijk reglement, betaling achterstallige contributie e.d. zijn up to 
date gemaakt. 
Er is een ledenwervingsactie geweest met advertenties in diverse bladen, kabelkrant e.d. 
Er is aandacht gezonken aan de 1000e fietstocht van Har Senssen in clubverband. 
Het bestuur heeft een gesprek gehad met de redactie van 't Binnenblaad om ideeën uit te wisselen over de 
inhoud van 't Binnenblaad. 
Aan nieuwe leden wordt geen tenue verstrekt. Het besluit en de toelichting staan in 't Binnenblaad 2008 nr. 
2. 
Nieuwe leden 2008: Hilly Slabbers, Louw Hamers, Har Schuren, René Hamers, Piet Cuypers en Jos van 
Daal. 
Vertrekkende leden 2008: Geert van Pol, Wim Peeters, Nico Thevissen, Anemiek Kersten en Marjo Schmitz. 
Nieuw lid 2009: Frank Rulkens. 
 
Verslag algemene ledenvergadering d.d. 27 december 2007. 
De aanwezige leden krijgen het verslag algemene ledenvergadering d.d. 27 december 2007 van de secretaris 
Hennie Daamen. Vanuit de algemene ledenvergadering zijn er geen op-en/of aanmerkingen. 
 
Benoeming erelid. 
Het bestuur draagt Charles Corbeij voor om benoemd te worden tot erelid van de vereniging vanwege de 
volgende bijzondere verdiensten: 
• 20 jaar lid (vanaf 1-1-1989); 
• gedurende deze periode 391 officieel geregistreerde tochten gefietst; 
• 16 jaar voorzitter van de vereniging; 
• stuwende kracht voor de vereniging. 
De algemene ledenvergadering gaat hiermee akkoord. 
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Door de voorzitter Huub van Lankvelt wordt aan Charles Corbeij de bij het erelidmaatschap behorende 
oorkonde uitgereikt. 
 
Bestuursverkiezing. 
Reglementair aftredend: Huub van Lankvelt (herkiesbaar), 
 Karel van Montfort (niet herkiesbaar), 
 Marc Maessen (herkiesbaar). 
De algemene ledenvergadering gaat akkoord met de herbenoeming van Huub van Lankvelt als voorzitter en 
Marc Maessen als bestuurslid. 
 
Vacature nieuwe penningmeester i.v.m. aftreden Karel van Montfort. 
I.v.m. het aftreden van Karel van Montfort komt de functie van penningmeester in het bestuur vacant. Vanuit 
de algemene ledenvergadering zijn er geen kandidaten voor de functie van penningmeester. Door het bestuur 
is Ad van Dam benaderd om de functie van penningmeester op zich te nemen. De algemene 
ledenvergadering gaat akkoord met de benoeming van Ad van Dam als bestuurslid/penningmeester. 
Karel van Montfort wordt door de voorzitter Huub van Lankvelt bedankt voor zijn inzet als penningmeester. 
 
De aanwezige leden hebben na afloop van de algemene ledenvergadering de mogelijkheid om de contributie 
te betalen. Door de penningmeester zal na het betalen van de contributie een kwitantie worden verstrekt. 
Door het bestuur is het huishoudelijk reglement aangepast, de contributie voor een nieuw seizoen dient 
betaald te worden voor 1 april. 
 
Redactie 't Binnenblaad. 
In 2008 werd de redactie van 't Binnenblaad gevormd door Nico Thevissen en René Kierkels. Aan het begin 
van het seizoen 2008 zijn tussen de redactie van 't Binnenblaad en het bestuur nieuwe ideeën besproken over 
de inhoud. Uiteindelijk zijn in 2008 2 uitgaves van 't Binnenblaad verschenen. 
Nico Thevissen heeft zich bedankt als lid van de vereniging zodat de redactie van 't Binnenblaad nog maar 
bestaat uit één lid. René Kierkels heeft aangegeven lid te willen blijven van de redactie 't Binnenblaad mits 
de redactie wordt uitgebreid. Vanuit de algemene ledenvergadering stelt Huub Houben zich kandidaat om de 
redactie van 't Binnenblaad te versterken. De redactie 't Binnenblaad zal in 2009 bestaan uit René Kierkels en 
Huub Houben. 
De redactie van 't Binnenblaad zal verder onafhankelijk functioneren. Ondersteuning vanuit het bestuur is 
natuurlijk altijd mogelijk. 
 
Financieel verslag 2008. 
De aanwezige leden krijgen het financieel verslag 2008 (bestaande uit een staat van baten en lasten over het 
jaar 2008 en de balans per 31 december 2008) van de penningmeester Karel van Montfort, waarna een en 
ander, daar waar nodig wordt toegelicht. 
Ondanks dat de prognose voor 2008 een negatief resultaat van € 200 te zien gaf, is de uiteindelijke realisatie 
een positief resultaat van € 89. 
Vanuit de algemene ledenvergadering zijn er geen op-en/of aanmerkingen. 
 
Begroting 2009. 
De aanwezige leden krijgen de begroting 2009 (bestaande uit een prognose staat van baten en lasten over het 
jaar 2009) van de penningmeester Karel van Montfort, waarna een en ander, daar waar nodig wordt 
toegelicht. 
De prognose voor 2009 geeft een positief resultaat van € 100 te zien. 
Vanuit de algemene ledenvergadering zijn er geen op-en/of aanmerkingen. 
 
Verslag kascontrolecommissie 2008. 
De kascontrolecommissie bestond in 2008 uit Anne-Marie Hannen en Ad van Dam. Anne-Marie Hannen 
geeft een toelichting op de uitgevoerde kascontrole. Er zijn geen onregelmatigheden geconstateerd. Door de 
algemene ledenvergadering wordt decharge verleend aan het bestuur voor het gevoerde financieel beleid. 
 
Leden kascontrolecommissie 2009. 
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Door de algemene ledenvergadering wordt de kascontrolecommissie benoemd voor 2009, bestaande uit 
Anne-Marie Hannen en Arnold Leenen. 
 
Evaluatie seizoen 2008 (A/D-tochten, verplaatsingstochten). 
In 2008 zijn voor de A-groep de meeste tochten doorgegaan. Van de beide geplande verplaatsingstochten is 
de Eifel tocht afgelast i.v.m. de slechte weersomstandigheden. Voor de rest is alles goed verlopen. 
 
Bij de D-groep wordt geconstateerd dat er in de loop van het seizoen een afname is van het aantal leden dat 
deelneemt aan de tochten en dan vooral de dames leden. De verplaatsingstocht waar in eerste instantie 
interesse in was is naderhand niet doorgegaan i.v.m. geringe belangstelling. 
 
Wim Peeters de mentor van de D-groep en lid van de routecommissie heeft helaas besloten, na 17 jaar en 
454 tochten, om zijn lidmaatschap te beëindigen. De voorzitter Huub van Lankvelt biedt Wim Peeters een 
attentie aan. 
 
De voorzitter Huub van Lankvelt vraagt aan de algemene ledenvergadering om leden te werven via mond op 
mond reclame zodat er een grotere basis is in het aantal leden. 
Door René Hamers wordt de suggestie gedaan om een prijs uit te loven voor het lid dat de meeste nieuwe 
leden inbrengt. Het bestuur en de algemene ledenvergadering zijn akkoord met deze suggestie. 
 
René Hamers vraagt of potentiële leden een aantal keren mee mogen fietsen voordat ze beslissen of ze lid 
worden van de vereniging. De voorzitter Huub van Lankvelt geeft aan dat dit toegestaan is. 
 
Vaststelling routecommissie en tochten 2009. 
In 2008 werd de routecommissie gevormd door Wim Peeters, Huub Houben en Hennie Daamen. Doordat 
Wim Peeters zijn lidmaatschap heeft beëindigd is er een vacature voor een lid uit de D-groep. Vanuit de 
D-groep wordt René Hamers bereid gevonden om deel te nemen aan de routecommissie. 
De routecommissie voor 2009 bestaat uit René Hamers, Huub Houben en Hennie Daamen. 
 
Voor de A-groep worden 2 verplaatsingstochten in 2009 ingepland. Voor de D-groep zal er in juni 2009 één 
verplaatsingstocht worden ingepland. 
 
In de afgelopen seizoenen zijn een aantal langere tochten van de A-groep op de zondag gestart om 8:00 uur. 
Het voorstel van het bestuur is om alle lange tochten op de zondag in de periode mei t/m augustus te laten 
starten om 8:30 uur om eenduidigheid te hebben in het starttijdstip. De algemene ledenvergadering is 
akkoord. 
 
Kleine sponsors 2008. 
In 2008 zijn een 3-tal kleine sponsors gevonden, te weten Fit & Fysio, Hamers vastgoed en Epsys. Van deze 
sponsors zijn advertenties geplaatst in 't Binnenblaad. 
De Rabobank geeft een sponsorbijdrage met als tegenprestatie dat een Rabobank vlag tijdens een 
clubactiviteit wordt opgehangen. 
 
Vorming sponsorcommissie 2009. 
Het in 2005 afgesloten sponsorcontract loopt af in augustus 2010. Het voorstel is om een sponsorcommissie 
te vormen die een nieuw sponsorcontract moet voorbereiden. In de sponsorcommissie zouden zitting moeten 
nemen één lid van het bestuur en twee leden met relaties in de zakenwereld. Het verzoek aan de leden is om 
na te denken of hij/zij deel wil uitmaken van de commissie. Indien niemand reageert, zal het bestuur aan het 
begin van het seizoen leden rechtstreeks benaderen. Uiteraard zullen t.z.t. eerst de huidige sponsoren, te 
weten Hansen Dranken, Zalencentrum de Harmonie en Peter Dahmen Cycling worden benaderd. 
 
René Hamers vraagt of er geen subsidie vanuit de gemeente wordt verstrekt. Charles Corbeij en Jac 
Theunissen geven aan dat de gemeente Maasgouw alleen sponsoring doet van jeugdleden. 
 
Prijsuitreiking opkomstenklassement. 
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Het bestuur heeft besloten dat alleen leden met de kwalificatie goud in het opkomstenklassement een fles 
wijn krijgen. Reden is dat anders de helft van de leden een fles wijn moet krijgen en we rijden de tochten 
toch niet voor de fles wijn. 
 
In 2008 hebben Sjef Bok (47 tochten) en Martien Slabbers (46 tochten) de kwalificatie goud gehaald. 
 
Rondvraag. 
Zowel Chris Ruyters als Michel van Cruchten vragen aandacht voor de snelheid. 
Volgens Michel van Cruchten is de snelheid van de D-groep toegenomen door de deelname van A-groep 
leden aan de tochten van de D-groep en hierdoor is de deelname van het aantal D-groep leden aan de tochten 
in de loop van het seizoen 2008 afgenomen. Martien Slabbers geeft aan dat door de hoge snelheid de 
verkeersveiligheid in gevaar komt. Het bestuur heeft inmiddels het huishoudelijk reglement aangepast m.b.t. 
de artikelen over de snelheid m.d.v. dat de richtsnelheid buiten de bebouwde kom 35 km/h en binnen de 
bebouwde kom 30 km/h bedraagt. Zie verder het huishoudelijk reglement. Het punt van de snelheid is een 
jaarlijks terugkomend gesprekspunt. De leden moeten de discipline opbrengen om elkaar indien nodig te 
corrigeren en ieder lid heeft een eigen verantwoordelijkheid om de groep bij elkaar te houden. Peter 
Muggleton komt met het voorstel om een wegkapitein aan te stellen. De algemene ledenvergadering gaat 
hiermee akkoord. Voor de A-groep wordt dit Arnold Leenen en voor de D-groep Jos van Daal. 
 
Louw Hamers vraagt hoe de verzekeringen geregeld zijn. 
De voorzitter Huub van Lankvelt geeft aan dat de vereniging WA verzekerd is. Dit punt ligt nog bij het 
bestuur om verder uit te zoeken in 2009 hoe de verzekeringen het beste geregeld kunnen worden. 
 
Louw Hamers vraagt waarom de feestavond voor € 0 is opgenomen in het financieel verslag. Een feestavond 
zou een goede gelegenheid zijn om sponsoren uit te nodigen en om nieuwe leden te werven. 
De voorzitter Huub van Lankvelt geeft aan dat er de laatste jaren geen feestavond meer is georganiseerd 
omdat er geen animo voor is. 
 
Sluiting. 
De voorzitter Huub van Lankvelt sluit de algemene ledenvergadering met een oproep aan de leden om zoveel 
mogelijk via mond op mond reclame potentiële leden te benaderen. Seizoensstart op 29 maart 2009. De 
nieuwe site van De Lekke Tube is te bereiken via link www.delekketube.multiply.com. 


