NOTULEN ALGEMENE LEDEN VERGADERING WSVO
Datum

: 17 januari 2017

Aanwezig

: Jan de Roos (JRO), Leon van Hooff (LHO),
Menno Steg (MST), Raymond Jansen (RJA),
Remko Donker (RDO), Jacqueline Dekker
(JDE), Herman de Vos (HVO); voltallig
bestuur
:-

Afwezig

1. Opening:
LHO opent de vergadering om 20:00 met een woord van welkom. LHO geeft aan dat het een
turbulent en druk jaar is geweest. Alhoewel er vorig jaar, toen de vereniging nog als
CyclOoststellingwerf door het leven ging, al wel wat vrijage was met ATB Jeugdgroep van ’t Kamrad,
was de huidige samenvoeging nog niet voorzien. Na de informatie avond in juli raakte echter alles in
een stroomversnelling. Zelf heeft hij zich met RJA ingespannen om ook sponsoren voor de vereniging
te vinden en het is hartverwarmend om te zien, hoeveel steun er is gevonden om dit nieuwe initiatief
te supporten.
De voorzitter memoreert de afmeldingen voor vanavond:
Afmeldingen: Coby Mast, Marco Muijselaar, Edo Witteveen (en Jacco Witteven en Yoran
Witteveen), Bernard Schapelhouman (en Berber Schapelhouman), Ronald Bergsma en
Willem van Selm (en Joris van Selm).
Aanwezig: 7 bestuursleden, 53 leden (waarvan 15 jeugdleden vertegenwoordigd door hun
ouders) en 3 aspirant-leden: Hidde van Nuil, Teake Veenstra en Rienus Liekelema. Totaal 60
stemgerechtigden op 48 aanwezigen.
Tevens vraagt LHO nog even aandacht voor het komende weekend, wanneer WSVO de NK Veldrijden
voor de jeugd en het Open Friese Kampioenschap ATB & Veldrijden organiseert. We komen nog
steeds een aantal vrijwilligers tekort (zaterdag ca. 4/5 voor beveiliging van de oversteken op het
parcours en zondag ca 6/7 voor de catering). Vrijwilligers kunnen zich melden bij Jan de Roos.
2. Agenda:
- toevoegingen: LHO geeft aan dat het punt “Bestuursverkiezing” wel met de kandidaten in de
uitnodigingen van 23 december en 6 januari stond, maar hier op het scherm niet zichtbaar is. Wordt
tussen punt 8 en 9 gevoegd. Ook is nog toegevoegd “Beleid; een veilige fietsjeugd”, omdat dit
actueel is geworden. Deze wordt bij punt 13 (12) behandeld.
3. Ingekomen stukken:
De secretaris (RJA) geeft aan dat er geen ingekomen stukken voor de ALV zijn.
Uitgaande stukken:
Dito voor de uitgaande stukken (buiten de uitnodiging om).
4. Notulen 10 januari 2016:
Goedgekeurd zoals voorgesteld, zonder aanpassingen. LHO bedankt HVO voor zijn verwerking.
5. Jaarverslag:

LHO geeft aan, dat het jaarverslag met alle andere stukken opvraagbaar was (en nog steeds is) en
later ook op de nieuwe website in het afgeschermde deel zal worden gepubliceerd. Daarom zal deze
nu niet volledig worden voorgelezen, maar slechts een bloemlezing hieruit.
Tevens laat de voorzitter aan de hand van een aantal grafieken zien, hoe de vereniging inmiddels er
uitziet: 188 leden (en nog druppelen er wekelijk nieuwe leden bij), 6 donateurs en 21 sponsoren. 80%
van de leden is mannelijk (154). Er is dus nog duidelijk ruimte voor groei bij de vrouwelijke
fietsliefhebbers, maar we zijn al blij met dit resultaat. De leeftijdsopbouw van de vereniging laat zien,
dat het grootste deel in de groep 11-20 jaar zit en daarna in de groep van de mid-life crisis (41-50
jaar). Duidelijk te zien is, dat er geen aansluiting tussen de 21-30 jaar is; daar valt een groot gat en
dat behoeft aandacht. Onze leden komen soms van ver; Molkwerum, Joure en Assen en ook veel uit
de directe omgeving van Oosterwolde: Boyl, Langedijke, Haulerwijk, Ravenswoud, Noordwolde,
Jubbega, Lippenhuizen, Smilde en Oosterstreek. Significant veel leden uit Makkinga (11), gekeken
naar de grootte van het dorp. Toch komt het grootse deel natuurlijk uit Oosterwolde (83) en
Appelscha (65) zelf. Duidelijk is de voorkeur van onze leden; 150 leden geven aan een voorkeur te
hebben voor ATB. Dit steekt wel af tegen 12 liefhebbers van Toer-/Racefietsen en 31 die een
voorkeur hebben voor alle twee. Tenslotte kan gemeld worden, dat 113 van alle leden ook het
nieuwe clubtenue hebben besteld, waarvan sommige meer dan 1 tenue. In totaal zijn er 140 tenues
besteld.
Het nieuwe tenue wordt ook even getoond.
6. Financieel verslag 2016:
RJA, die het afgelopen jaar een dubbelrol heeft gehad; secretariaat, maar ook nog de financiële
afwikkeling heeft gedaan, presenteert de cijfers. De realisatie is afgezet tegen de begroting. Dit geeft
echter een scheef beeld, aangezien er de vorige ALV nog geen zicht was op het samengaan. Zichtbaar
is wel dat de contributie ongeveer zoals begroot zijn uitgekomen, evenals de sponsorinkomsten.
Echter wat is toegevoegd zijn inkomsten uit georganiseerde activiteiten, zoals Kerstmarkt, Drenthe
200 en Jeugdsponsoractie Poiesz. Dit komt vanuit de samenvoeging ons toe. Dit bedrag ad bijna €
4.000 is tevens het nettoresultaat. De kosten zijn dus ook grotendeels zoals begroot.
Dat verklaart tevens de gezonde financiële positie waarin wij nu verkeren. Daar waar vorig jaar nog
een lening vanuit een lid nodig was om aan het eind van het jaar de liquiditeit te waarborgen voor
een crediteur, is dit nu volledig afgelost en is er ruime liquiditeit aanwezig; bijna € 2.500. Ook is
hierdoor het vermogen van negatief omgebogen naar bijna € 4.000 positief.
7. Kascommissie:
Ronald Bergsma en Peter Boonstra hebben de boeken gecontroleerd. Bij afwezigheid van Ronald
neemt Peter het woord en verklaart, nadat een klein verschil was geconstateerd, dat ter plekke is
gecorrigeerd, konden verder geen bijzonderheden worden gevonden en zag de boekhouding er
overzichtelijk en goed uit. LHO vraagt of de vergadering op die basis de penningmeester en het
bestuur decharge kan verlenen. De vergadering stemt hier unaniem mee in.
LHO geeft tevens aan dat Ronald aftredend is en hij Rene Bosgra heeft benaderd om hem volgend
jaar op te volgen. Rene heeft hiermee ingestemd. LHO legt dit nu voor aan de vergadering, die ook
hier unaniem mee instemt.
8. Koers WSVO:

Ondanks dat dit reeds in juli is gepresenteerd en inmiddels ook al op onze vernieuwde website staat
vermeld, haalt LHO de visie & missie van WSVO nogmaals aan. Hij vraagt de vergadering of zij zich
hier ook in kunnen vinden. Geert Mulder geeft aan, dat dit prima is, maar vraagt zich af, of er ook
niet iets aan toegevoegd moet worden in het kader van het behoud van bos (mountainbike route).
Jan Hendrik Kramer reageert hierop, dat het onderhoud en beheer van de route inderdaad vastligt in
een contract met Staatsbosbeheer. Dit contract zal nu moeten worden overgezet naar WSVO en om
dit mee te nemen in de visie en missie is een goed idee. LHO geeft aan dit een goede aanvulling te
vinden en dit in het bestuur te zullen bespreken.
Roald Dykstra merkt op, dat hij ook lid is van MTB Assen en dat er een wielrenbaan in Assen ligt,
waar we wellicht ook wel iets kunnen organiseren. Geert Mulder respondeert, dat dit ook al eens in
kleiner verband is geprobeerd via oud-profbaanrenner Nico Been, die in Oosterwolde woont, maar
toen afgeblazen moest worden in verband met de weersomstandigheden (houten baan en
vochtigheid maakt glad). LHO haakt daar op in, dat dit mooi aansluit bij de verbinding die WSVO in
haar V&M heeft staan, om dit gezamenlijk met MTB Assen op te pakken.
Jan Hendrik Kramer stipt nog eens aan, dat verbinding inderdaad erg belangrijk is. Met name wat
betreft vrijwilligers, anders blijft het dezelfde kleine groep waar het op neerkomt. LHO beaamt dat en
zal kijken hoe de agenda daarop afgestemd kan worden.
9. Bestuursverkiezing:
LHO geeft aan, dat er geen tegenkandidaten zich hebben gemeld of door anderen zijn ingebracht.
Daarom stelt het bestuur voor om de aftredende bestuursleden: Jacqueline Dekker en Remko
Donker, die herkiesbaar zijn opnieuw aan te nemen als bestuurslid. Dit wordt door de vergadering
unaniem aangenomen.
10. Statuten:
LHO geeft aan, dat de statuten (oprichtingsakte) van CyclOoststellingwerf ook voor WSVO
grotendeels de lading dekt. We hebben als bestuur dit artikel voor artikel doorgelopen en komen
slechts een paar minimale noodzakelijke aanpassingen tegen:
•
•
•
•

Artikel 1, lid 1: CyclOoststellingwerf wordt: WSVO (Wieler Sport Vereniging Ooststellingwerf)
Artikel 3, lid 2, sub b: “… Toer Fiets Unie” + “en/of de Koninklijke Nederlandsche Wielren
Unie, hierna te noemen de Sportbonden”
Artikel 3, lid 2, sub c: sportbond = sportbonden
Artikel 5, lid 1: sportbond = sportbonden

De verandering stemt unaniem in met deze wijzigingen. LHO geeft aan, dat de volgende stap, de
notaris is, om dit in een akte laten vastleggen, zodat het officieel is.
11. Contributie 2017:
LHO presenteert het voorstel om de contributie voor junioren vast te stellen op € 42 per jaar en voor
senioren op € 62 per jaar, maar vraagt de RJA – als penningmeester – eerst nog een toelichting te
geven middels de begroting. Tevens geeft hij aan, dat dit eigenlijk een schijntje is, gezien de € 35 die
aan Bondscontributie hiervan dient te worden afgedragen.
12. Begroting 2017:
RJA laat een meerjarenbegroting zien, waarbij de focus ligt op het komende jaar. Te zien is, dat de
contributie inkomsten aanzienlijk omhooggaan door de ledengroei. Dit geldt ook voor de

sponsorinkomsten, die door de nieuwe overeenkomsten een meervoud zijn. Weliswaar heeft de
vereniging het afgelopen jaar bijna € 4.000 aan extra inkomsten gegenereerd uit activiteiten zoals
Kerstmarkt en Drenthe 200; dit is geen wetmatigheid. Daarom is besloten dit voorlopig laag aan te
houden op € 750. Dat zou in elk geval realiseerbaar moeten zijn met o.a. een NK en OFK. Tegenover
hoge inkomsten staan echter ook hoge uitgaven. Een groot deel vloeit terug naar de Bonden; ruim €
500 naar de KNWU, waar we ons bij aan willen sluiten en ruim € 7.000 naar de NTFU. Dit laatste kan
nog iets lager uitvallen, omdat de NTFU voor zgn. gezinsleden en verminderd tarief rekent. RJA geeft
aan dat het bestuur graag € 3.000 wil reserveren uit de sponsorinkomsten voor activiteiten zoals een
NK en OFK. Uiteraard zit daar ook nog additionele sponsoring achter en komen daar inkomsten uit
voort, maar in eerste instantie gaan de kosten voor de baten uit. Daarnaast wil het bestuur de
overgang naar een clubtenue stimuleren en laagdrempelig maken. Daarom is besloten om de eerste
aanschaf per lid te sponsoren met een bedrag ad € 20 per set. Uitgaande van 200 setjes bij het
opmaken van de begroting is hiervoor € 4.000 gereserveerd uit de sponsorinkomsten. Dit gaat al iets
lager uitvallen, omdat de bestelling op 140 is blijven steken. Naast de gebruikelijke bestuurskosten,
die niet alleen laag zijn begroot, maar ook zo laag mogelijk zullen worden geprobeerd te houden, is
geld nodig voor het opleiden van trainers en wegkapiteins. Ook dit wil het bestuur stimuleren. Het
bestuur heeft niet voor ogen, dat ze dergelijke trainingen volledige wil vergoeden, maar wel wil
subsidiëren. Aan een definitieve oplossing wordt nog gewerkt, maar hiervoor is € 1.550
gereserveerd, gebaseerd op ca 10 opleidingen ad gemiddeld € 300 per trainer. Tenslotte is een
bedrag ad bijna € 800 opgenomen voor materiaalkosten bij trainingen en evenementen e.d.
Voorheen werd dit grotendeels gedragen/aangevuld door Kramer Fietsservice, maar het bestuur
vindt dat dit door de leden zelf dient te worden gedragen. Hiervoor is bedacht een materiaalfonds in
te richten, en € 2 uit de contributie hiervoor te halen (vandaar de afronding op de € 2). Met een
bedrag ad € 182 onvoorzien is de begroting sluitend gemaakt.
RJA geeft aan, dat voor de jaren daarna slechts een lichte groei aan ledental is gecalculeerd. Toch
zien we daar, omdat er geen post onvoorzien is opgenomen een behoorlijk positief resultaat (ca.
4.000). HVO merkt op, dat het hem nu opvalt, dat dit niet kan kloppen…. En hij blijkt gelijk te hebben.
RJA verontschuldigt zich, dat hij de formules blijkbaar niet goed heeft gecontroleerd. Het resultaat in
2018 en 2019 zal dan vergelijkbaar moeten zijn met de post onvoorzien in 2017.
LHO merkt op, dat de goedkeuring niet gaat over 2018 en 2019 en zal dit met de penningmeester
controleren om een volgende keer beter beslagen ten ijs te komen. Vervolgens vraagt hij de
vergadering of men wel kan instemmen met en het contributievoorstel en de begroting 2017. Ook
hier stemt de vergadering unaniem mee in.
13. Huishoudelijk Reglement:
LHO geeft aan, dat gezien de leeftijd en grootte van CyclOoststellingwerf nog nooit een Huishoudelijk
Reglement nodig is geweest c.q. is aangenomen. Echter nu door de groei en complexiteit lijkt het, het
bestuur een goede zaak om dit wel in te voeren. Het Huishoudelijk Reglement voorziet in die zaken,
die nog niet in de Statuten zijn geregeld. Tevens is in het HR opgenomen, dat in het geval zowel de
Wet, de Statuten en het HR niet voorzien in een zaak, de uiteindelijke beslissingsbevoegdheid bij de
voorzitter komt te liggen.
Ook dit HR lag ter inzage en kon worden opgevraagd en zal niet tot in de letter worden
voorgedragen.
Highlights van de onderwerpen:

•
•
•

De commissies en hun taken. Dit was nog niet in de vereniging aanwezig, maar is nu
gestructureerd.
Clubtenue. Er is gekozen voor een clubtenue, dat bij officiële gelegenheden, wanneer men de
vereniging vertegenwoordigt verplicht dient te worden gedragen.
Vrijwilligers. Er ligt een voorstel om ieder lid minimaal 1x per jaar een taak te laten vervullen.
Wil men dat niet, dan kan men dit afkopen voor € 15. Dit om de vereniging gezond te houden
en de taken over meerdere schouders te verdelen. Bestuur wil hier een internettool:
“Inzetrooster” gaan gebruiken, zodat leden kunnen intekenen. Douwe Dijkstra vraagt, of een
commissielid ook als taak wordt gezien. LHO antwoordt, dat alles wat vrijwillig gedaan wordt
voor de vereniging meetelt. Patrick Scheffer vraagt hoe dit dan zit met jeugdleden. LHO
antwoordt, dat meerdere kinderen in een gezin als 1 worden gezien en dat kinderen of zelf,
maar ook vertegenwoordigd mogen worden door hun ouders. Bijv. Als een vader en 2
kinderen lid zijn, kan met 1 taak worden volstaan. Jan Hendrik Kramer vult aan, dat in het
verleden ook kinderen – die al naar het voorgezet onderwijs gaan – bijv. op deze manier hun
maatschappelijke stage kunnen voldoen; een gemak bij een ongemak. LHO vraagt nog even
voor de zekerheid of de vergadering ook achter dit standpunt staat; niemand is tegen.

14. Beleid “Een veilige fietsjeugd”:
LHO verhaalt: Wat al lang door de groep werd gedragen, maar niet formeel was vastgelegd, was
hoe we als vereniging met jeugd willen omgaan. We hebben het dan met name over gedrag.
Aangezien we de jeugd een veilige sportomgeving gunnen wilden we dit verder formaliseren
door onze begeleiders/trainers een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) te laten aanleveren.
Tevens hadden we uitgevonden, dat onze vrijwilligers dit – mede omdat de overheid dit
stimuleert – via het Ministerie van Justitie gratis kunnen aanvragen. Echter bleek dat je als
vereniging daar dan ook beleid op dient te hebben. We hebben dit vastgelegd in een beleidsstuk
en op onze website gepubliceerd, zodat voor (ouders van) kandidaat-leden dit houvast geeft
(zekerheid kun je nooit geven). In dit beleid wordt met name gekeken naar gedragsitems (dit is
integraal overgenomen van het NOC/NSF) en wordt aangegeven, hoe wij omgaan met het
aannemen van vrijwilligers die met jeugd (gaan) werken.
Jan Hendrik Kramer vraagt zich af, hoe wij dan dienen om te gaan met ‘eenmalige’ vrijwilligers.
LHO antwoordt daarop, dat in alle gevallen er minimaal een eigen begeleider meegaat, die
toezicht houdt en dat wij in principe alleen begeleiders meenemen, die ook aangesloten zijn bij
een bond in verband met het tuchtrecht. Jan Hendrik denkt dat je er dan niet bent. Bijvoorbeeld
als er een incident gebeurt. LHO merkt op, dat dit niet over aansprakelijkheid gaat, daar zijn
verzekeringen e.d. voor, maar over iemands gedrag. Jan Hendrik Kramer vraagt het bestuur hier
toch nader naar te willen kijken. LHO stemt daar mee in.
Ook dit stuk wordt unaniem aangenomen.
Rondvraag:
•

Gert Dekker; de aansluiting bij de KNWU lijkt nu vast te zitten op het aantal
wedstrijdlicenties, maar gaat het niet om basislicenties? RJA antwoordt, dat de KNWU
expliciet heeft aangegeven, dat het wedstrijdlicenties betreffen. JRO geeft aan, dat het
laatste woord hier nog niet over gesproken is; de KNWU kampt ook met krimp en dat lossen
ze op deze manier niet op. Het is een kip en ei verhaal. LHO merkt op, dat komende zaterdag
tijdens het NK ook nog met een aantal bestuurders van de KNWU hierover gesproken gaat
worden. Wordt vervolgd….

•

•

•
•

Herman de Vos; Kunnen sponsoren zich bij wedstrijden – zoals bijv. NK – ook uitten met
spandoek o.i.d.? JRO en LHO antwoorden dat daar volop mogelijkheid voor is. Moeten ze
voor vrijdag dit aanleveren.
Jarno Bosma; Komt er nog iets om samen fietsen te stimuleren? RJA antwoordt, dat dit bijna
gereed is. Scheffer Media heeft de uitbreiding van de website (afgeschermd deel met forum)
bijna zover, waarop dit kan.
Edwin Kootstra; Geldt dit ook voor een prikbord/marktplaats? RJA: Ja dat zit ook daarin.
Jacqueline Dekker; Moeten trainers ook in clubtenue? LHO antwoordt, dat een training een
officiële clubaangelegenheid is, waarbij een trainer de vereniging vertegenwoordigt; ja dus.
Tevens verwijst hij nog even naar het HR, waar dit is opgenomen.

15. Afsluiting
LHO bedankt iedereen voor deze mooie opkomst en ziet de toekomst rooskleurig tegemoet. Met
zoveel enthousiasme moet er wel iets moois opbloeien in Ooststellingwerf en hij sluit de vergadering
om 21:45.

Appelscha, 17 januari 2017

R.F.J. Jansen

L.J. van Hooff

