
Verslag ledenvergadering 2019 

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van LWC “De Paaschberg”, gehouden op 21 

februari 2019, vanaf ca. 20.00 uur bij Zalencentrum Bousema te Lochem. 

Aanwezig: ca. 55 leden ( 4 afmeldingen) 

1. Opening 

Voorzitter Gerard Weernink heet iedereen welkom op de 39e ledenvergadering en opent de 
vergadering. Op uitnodiging stond 2018 i.p.v. 2019. 
De agenda van de ledenvergadering wordt door de voorzitter aangeboden en onder aanvulling van 
agendapunten over kleding en vutters vastgesteld.  
Er wordt stilgestaan bij het overlijden van ons gewaardeerd lid Piet Brinkman.  

2. Notulen vorige vergadering 

Zonder aanvullingen/opmerkingen van de aanwezigen wordt dit verslag als notulen van de vorige 
vergadering geaccordeerd. Voorzitter dankt de secretaris. 

3. Terugblik 2018 

De voorzitter laat de vele activiteiten/bijzonderheden van 2018 de revue passeren en laat hierbij 
allerlei mooie foto’s zien. De recente foto van de vutters-groep voor ons prachtige mobiele clubhuis 
was daarbij een spraakmaker. 
 

4. Financiën en kascommissie 

Penningmeester Johan Luijting geeft uitleg over de balans- en winst- en verliesrekening van 2018 
alsmede over de begroting voor 2019. Enkele punten uit zijn toelichting: 

- Financieel overschot van ca. € 8000 door met name de SBA. 
- Grote schuld aan Bioracer is voldaan. 
- Bestuur heeft besloten van het overschot 2000 euro te reserveren voor aanschaf fietsen 

jeugd 
- Vrijwel geen opleidingskosten 2018 dit jaar verwachting dat dit hoger zal zijn voor 

jeugdtrainers en wegkapiteins 
- Ook vrijwel geen onderhoudskosten voor de baan in 2018 
- Nieuw: onderhoud mobiele clubhuis 
- Kosten en opbrengsten die eruit springen betreffen vooral de SBA 
- Lochem Trail in cijfers verwerkt omdat we als Paaschberg verantwoordelijk zijn voor die 

activiteit 
- Onder de diverse baten ook ca 400 euro opbrengst uit deelname aan de actie van de 

Rabobank 
De penningmeester geeft bevredigende antwoorden op een paar vragen uit de zaal aangaande de 
V&W-rekening en de balans. Er zijn geen vragen of opmerkingen over de begroting 2019. 
 
Kascommissie: Richard Veninga (die samen met Harry v/d Berg de kascommissie vormde) geeft 
uitleg over hun bevindingen. Ze complimenteren de penningmeester met de gevoerde administratie. 
De kascommissie adviseert de vergadering om het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde 
beleid over 2018. Vergadering stemt hiermee onder applaus in. Jan Dondertman meldt zich als 
nieuw kascommissielid en zal samen met Richard Veninga de nieuwe kascommissie vormen. 
Het bestuur stelt voor 2019 een gelijkblijvende contributie € 55/jaar voor. Toelichting door secretaris: 
vermoedelijk volgend jaar wel verhoging i.v.m. verhoging premie schadeverzekering en indexering. 



5. Bestuursverkiezing. 

Aftredend en herkiesbaar Gerard Weernink, Johan Luijting en Hennie Besten. Er hebben zich geen 
tegenkandidaten aangemeld. Zij worden met algemene goedkeuring herkozen. 

Bestuur stelt voor om een extra bestuurslid aan te stellen met specifieke rol voor de jeugd. Het 
bestuur heeft daar een functiebeschrijving voor opgesteld en zal deze naar de leden mailen. De 
voorzitter vraagt geïnteresseerden om zich te melden voor deze functie en geeft aan veel waarde te 
hechten aan de jeugd. Vraag uit de zaal: of er i.v.m. stemmingen binnen het bestuur wel een even 
aantal bestuursleden kan zijn? Antwoord: Statuten vermelden niets over even of oneven aantal 
bestuursleden. Wel minimum van 5. 

6. Kleding 

Johan M. geeft toelichting over het handelen van Bioracer. Het bestuur heeft besloten om, van de 
gangbare maten, toch een kleine voorraad kleding aan te schaffen zodat we de huidige problemen, 
late leveringen, proberen te voorkomen. 

Opmerking uit de zaal: Bij Zwaluwen en Adelaar informeren. Die hebben clubtenue zonder sponsor. 
Daar kun je dan dus langer mee doen. Antwoord keerzijde is dat de inkomsten dan beduidend lager 
zullen zijn aangezien een groot deel van de sponsorinkomsten weg zullen vallen. Momenteel nog 
niet aan de orde omdat de huidige sponsorperiode nog loopt. 

Marinke Raterink, doet momenteel de kledingbank voor de jeugd en geeft hier een toelichting over. 
Ook geeft zij toelichting over de kledingruilbeurs  waar het meestal niet van komt omdat kleding 
vaak wordt doorgegeven. Tevens vraagt zij of bestuur ook een voorraad kleding voor jeugd en 
dames aanschaft. Johan M. reageert hier namens het bestuur bevestigend op, met de aanvulling dat 
het om gangbare maten gaat in de kledingvoorraad. 

Uit de verschillende opmerkingen (o.a. Bioracer ziet ons niet echt als klant) vanuit de zaal blijkt dat 
het kledingitem leeft onder de leden. Het bestuur heeft hier aandacht voor. 

 

7. Plannen 2019 

De voorzitter licht de plannen voor 2019 toe. Enkele punten daaruit: 

-We gaan verder met het opleiden met wegkapiteins omdat we dit van groot belang voor de 
veiligheid van onze leden vinden. Ook bij de vutters, die dit jaar zelfs met een D-groep zijn 
begonnen. De vutters hebben op 14 maart a.s. hun eigen jaarvergadering en krijgen daarna 
spoedcursus wegkapitein. 
Wegkapiteins worden beter herkenbaar aan gele armband met opschrift WEGKAPITEIN (getoond). 
Tevens worden de wegkapiteins uitgerust met een EHBO-kit, welke beschikbaar wordt gesteld door 
de huisartsenpraktijk van Anne Roelofsen. Anne geeft een korte toelichting op de samenstelling. 
 
Jeugd- wegafdeling. Bestuur heeft 2.000 euro gereserveerd (zie punt 4) om wegfietsen aan te 
kunnen schaffen en deze afdeling een duw de goede richting op te geven. 
 
SBA/GVM –afgelopen jaar groot succes en dit jaar op dezelfde voet verder. Xander Millen geeft 
toelichting op de plannen voor de komende editie, op zondag 29 sept. Max 1000 deelnemers. Start 
en finish weer in openlucht theater. 4 routes- 30 km, 65, 110 en 150 km. Routes worden vooor ca. 
90 % vernieuwd. We blijven dit jaar ten zuiden van Lochem. Nu al druk met plannen van de routes. 
Hier nog hulp bij nodig. 1 grote centrale verzorgingspost (oude melkfabriek) en nog 1 extra punt. 
Vorig jaar camping bij hockey, klein begonnen. Dit jaar campinggasten een soort preview tocht op 
zaterdag. Opbrengst naar goed doel en Paaschberg. Algemene doel: voor ons allen een mooi en 
leuk event.  
Vrijwilligers nodig voor vele taken. Alle hulp is welkom. Meld je daarom aan.  
 



Versterking bestaande activiteiten: naast SBA allerlei andere activiteiten. We onderzoeken hoe we 
evenementen kunnen versterken om die wat aantrekkelijker te kunnen maken. 
 
ATB-parcours rondom Lochem. Planning was rondom maart eerste routes open maar er is de 
nodige vertraging. Stichting Achterhoek Promotie trekt momenteel deze kar. Thijmen Kamphuis en 
Robert v Aalderen namens onze vereniging nu actief bij dit initiatief. Men zoekt mensen voor het 
bestuur van een op te richten stichting die de route gaat beheren. De voorzitter roept mensen op om 
zich te melden. 
 
Toekomst ATB-baan: Er nog weinig in geïnvesteerd. We kijken of er nieuwe zaken toegevoegd 
kunnen worden. Met de ijsvereniging is er een goede relatie.  Wel zijn er issues met de buurt. We 
vinden dit als bestuur een vervelende situatie. Gemeente is met aanpassing bestemmingsplan 
doende.  
Marcel Boereboom (lid en buurtbewoner) geeft aan dat hij zich eraan stoort dat uitgedragen wordt 
dat de buurt problemen heeft met de ijsbaan terwijl dat zeker niet de hele buurt is die tegen de 
ijsbaan is. Hij ook zeker niet. Het valt hem op dat de gemeente zich richt op de tegenstanders van 
de ijsbaan terwijl de andere buurtbewoners niet door de gemeente worden benaderd.  

8. Verenigingskanjer 

Het bestuur heeft ervoor gekozen om Dick Groot Nulend als verenigingskanjer voor 2018 te kiezen. 
Dit vanwege zijn inzet als vrijwilliger voor vrijwel alle evenementen van onze vereniging. We doen 
vrijwel nooit tevergeefs een beroep op Dick. Als trekker van onze Paaschbergtoertocht, als 
verkeersregelaar bij de Exelritten, bij de Lochem Trail en bij ook bij de SBA als vrijwilliger. Tevens is 
Dick als wegkapitein bij de B-groep van grote waarde.  
Het bestuur wil met de huldiging van Dick, ook haar waardering voor de inzet van alle vrijwilligers 
benadrukken. Onder groot applaus neemt Dick een boeketje in ontvangst.  

9. Rondvraag 

Tijdens de rondvraag komen de volgende punten naar voren: 
-Bennie Sligman geeft aan dat de Goossens Wielerronde van Exel vrijwilligers zoekt (3 of 4 mensen 
willen ermee stoppen). Bennie roept leden op om zich te melden, om deze ronde te kunnen blijven 
organiseren. De wielerronde is bij de KNWU onder verantwoordelijkheid van LWC De Paaschberg 
aangemeld.  
-De voorzitter heeft de vutters benoemd in de activiteiten van 2019 maar geeft hier nog extra 
aandacht aan en laat Gerrit Ruessink (secretaris Vutters) een toelichting geven op hun activiteiten. 
O.a. afgelopen maandag record opkomst van 41 pers. 
 

10. Afsluiting officiële gedeelte algemene ledenvergadering 

De voorzitter bedankte een ieder voor zijn aanwezigheid en inbreng. De avond werd nog gezellig 
bijpratend onder het genot van een (of meerdere) drankjes en hapjes voortgezet. Daarnaast kon 
gebruik gemaakt worden van de door sponsor Bousema ter beschikking gestelde bowlingbanen en 
kon gedart en gesjoeld worden. 


