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Jaarvergadering “ TWC DE LEKKE TUBE ” d.d. 27 december 2007 
 
Aanwezig: 
Ch. Corbey E. Vrinzen; B. Stevens H.Daamen H.Cuijpers M.Slabbers  
S.Bok   H.Houben G.Smits  A.Leenen W.Peeters R.Kierkels  
H.Senssen  M.Maessen. A. v.Dam Fr.v.d.Leek Chr.Ruijters P.Muggeleton  
M.v.Cruchten J.Theunissen H.v.Lankvelt N.Thevissen K.v.Montfort  A.Hannen 
P. Nelissen   
 
Afmeldingen:  
H. Harberink (mk)C. Hendrikx (mk)B. Joosten (mk) M. Wessels (mk)  
 
 
Aanvang:  20.10 uur;  

 
- Opening vergadering / mededelingen; 

De voorzitter Ch.Corbey  opent de vergadering om 20.10 uur en heet de 26 aanwezigen van harte welkom. Hij merkt 
op dat dit de laatste maal zal zijn dat het bestuur in deze samenstelling achter de tafel zitten, immers muv. Karel van 
Montfort zal het bestuur aftreden. 

 
- Verslag jaarvergadering d.d. 29.12.2006 
 Dit verslag had iedereen al tijdens de laatste fietstocht ontvangen. Er waren geen op- of aanmerkingen. 
 
- Financieel verslag door de penningmeester; 

Iedereen krijgt een financieel verslag van de nieuwe penningmeester, (bestaande uit een Staat van baten en lasten 
over het jaar 2007 en de balans per 31 december 2007), waarna een en ander, daar waar nodig, door Karel van 
Montfort  nader wordt toegelicht. Hierin zitten weinig verrassingen. Na diens toelichting heeft niemand meer vragen.  
 

- Prognose staat over jaar 2008; 
Door Karel van Montfort wordt aan de hand van een uitgereikte “Prognose staat van baten en lasten over het jaar 
2008” uitleg gegeven over de financiële positie van de vereniging. Hieruit blijkt dat we er € 200 op achteruit gaan. 
 

- Verslag van de kascontrolecommissie; 
De kascontrolecommissie bestond dit jaar uit Ge Smits en Ad van Dam. Ad gaf een toelichting op de kascontrole. 
Deze had kort voor de jaarvergadering plaatsgevonden. Alles was in orde bevonden, met dank aan allen voor hun 
inzet. 
 

- Leden kascontrolecommissie:  
Ge Smits en Ad van Dam hebben afgelopen jaar als kascontrolecommissie gediend. Beiden werden door de vz. 
bedankt voor de bewezen diensten. Beiden waren aftredend en dienden eigenlijk vervangen te worden. Anne-Marie 
Hannen meldt zich vanuit de vergadering aan als nieuw lid en Ad van Dam geeft aan nog wel een jaar door te willen 
gaan. Verder vanuit de vergadering geen nieuwe kandidaten, zodat beiden worden aangenomen, waarvoor dank. 

 
- Bestuursverkiezing:  Reglementair aftredend:   B. Stevens (niet herkiesbaar); 
        N. Thevissen (niet herkiesbaar); 
    Aftredend:   Ch. Corbey. 

P. Nelissen. 
Zoals al eerder aangegeven hebben vermelde bestuursleden – elk met voor hen moverende redenen – besloten om 
te stoppen met hun bestuursactiviteiten. Charles’ merkt op dat dit jammer is voor Karel, welke pas net deel uit maakt 
van het bestuur. Karel heeft echter aangegeven hiermee geen probleem te hebben en desondanks toch bestuurslid te 
willen blijven. 
 

- Vacature’s nieuwe bestuursleden 
Charles merkt op dat er niet per se vier nieuwe bestuursleden hoeven aan te treden. Er zou ook met een minder 
aantal volstaan kunnen worden. Na een discussie en een korte schorsing melden zich de navolgende leden om plaats 
te nemen in het bestuur: 
Huub van Lankvelt (voorzitter) ; Hennie Daamen (secretaris); Sef Bok en Marc Maessen. 
Zij worden vanuit de vergadering bedankt voor hun spontane aanmelding en zullen op korte termijn hun 
bestuurstaken op zich nemen. Er zal een datum met het ‘oude’ bestuur gepland worden voor overdracht van alle 
bescheiden en bijzonderheden.  
Sef Bok merkt nog op dat er op een gepast moment en wijze afscheid zal worden genomen van het oude bestuur. 

 
 
 
 



 Jaarvergadering “DE LEKKE TUBE” d.d. 27-12-2007 Pagina 2 van 2 

- Mededelingen redactie  / correspondenten  clubblad  ” ’t Binnenblaad”; 
Nico merkt op dat er slechts 1 deel verschenen is omdat er nauwelijks kopie is aangeleverd. Dit is een trend die al 
langer waarneembaar is. Er wordt geopperd om ’t binnenblaad’ via onze MSN-site  digitaal te gaan uitgeven en niet 
meer als papieren uitgave.   
Na een discussie wordt besloten dat het nieuwe bestuur eea. opnieuw zal onderzoeken en en besluit zal nemen hoe 
verder. Door de vz. wordt een ieder die inbreng heeft gehad in de opmaak van de editie van afgelopen jaar bedankt 
voor zijn/haar  inzet.  
 

- Evaluatie seizoen 2007 (A/D, verpl.tochten/……….) ; 
Vanuit de A-groep zijn over afgelopen seizoen geen bijzonderheden te melden. 
De opkomst van de D-groep was niet echt goed. Het aantal dames is dalende en recent heeft Jack Heltzel zich 
afgemeld als lid. De D-groep blijft het ‘zorgenkindje’van de club. Het voorstel van vorig jaar – om A-leden mee te laten 
fietsen – is niet echt van de grond gekomen. Er wordt geopperd dat er nieuwe voorstellen moeten komen. 
Anne-Marie Hannen  geeft aan dat de beleving onder de leden van de D-groep wellicht anders is dan bij het bestuur 
leeft. Bovenstaand gevoel leeft niet echt bij deze leden. Als er minder opkomst op een avond is wordt daar creatief 
mee omgegaan en wordt er wel een van de geplande route afgeweken. 
In principe worden er voor volgend jaar mogelijk ook weer 2 verplaatsingstochten  ingepland, nl een in de Eiffel (wordt 
gepland door Arnold) en de Elfstedentocht ( voorstel Huub van Lankvelt). 
Bij de damesgroep zijn afgelopen jaar geen verplaatsingstochten geweest. 
 

- Vaststellen routecommissie/ routes 2008 
Voor het seizoen 2008 zullen Hennie Daamen en Huub Houben zich wederom belasten met het maken van een 
nieuwe routeplanning. Er zijn weinig opmerkingen met betrekking tot de huidige route’s. Ze zullen het nieuwe schema 
zoveel mogelijk aanpassen binnen de mogelijkheden. 
Huub merkt nog op dat er afgelopen voorjaar weinig reactie’s van het bestuur zijn geweest mbt. hun voorstellen. 
Charles merkt op dat er wel enkele opmerkingen zijn geplaatst, met name over het aantal ‘bergop tochten’ aan het 
begin van het seizoen. Hennie geeft vervolgens nog een toelichting mbt. de routes in 2008. 
De start van het seizoen zal zijn op 30 maart en de laatste tocht op 05 oktober. 
 

- Prijsuitreiking opkomstenklassement; 
Door de vz. worden de gouden, zilveren en bronzen leden beloond middels de bekende flessen wijn.   
 

- Rondvraag; 
Peter Muggleton: Moeten we niets iets doen aan ledenwerving, bijv onze club promoten in weekblaadjes? Moeten 

we niet meer doen aan herkenning, misschien een beginnend lid wat interesse heeft een ‘oude’ 
fiets te beschikking stellen? 

Vz: Dit voorstel is al eerder geopperd. Het blijkt zeer lastig te zijn om nieuwe leden te werven. Mensen 
die fietsen weten meestal wel af van het bestaan van De Lekke Tube. Het nieuwe bestuur zal 
deze vraag meenemen. 

 Huub van Lankvelt merkt op dat ‘mond op mond’reclame nog steeds het beste is en dat ‘grijs en kaal’ overal 
toeneemt. Sef Bok vult aan dat de D-groep vooral een instapgroep kan zijn. 
 

- Sluiting ; 
21.55 uur. 
 
Notulist Bart Stevens 


