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Uitnodiging 
 

Woensdag 18 maart 2020 start om 19.30 uur de Algemene Ledenvergadering 
aan de Sportlaan in Nijverdal (Kantine NKC). Op de volgende pagina vindt u de 
agenda van deze avond. 
 
Op de website zijn de volgende documenten te vinden. Deze zijn ook op te 
vragen bij de secretaris (secretaris.ftc@cc75.nl): 

• notulen ALV 13 maart 2019 

• jaarverslag 2019 

• overzicht commissieleden tochten en evenementen 
 
Graag tot ziens op 18 maart a.s.! 
 
Sportieve groeten, 
Bestuur FTC CC’75  

mailto:secretaris.ftc@cc75.nl
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Agenda 

1. Opening en mededelingen 
a. Invullen presentieformulier ALV 
 
2. Ingekomen stukken  

 
3. Notulen en acties 2019 

a. Vaststellen notulen Algemene Ledenvergadering 13 maart 2019 
b. Acties n.a.v. de Algemene Ledenvergadering en praatavond 

 
4. Update vanuit het bestuur 

a. Huishoudelijk reglement n.a.v. nieuwe statuten 
b. MTB4Kids 
c. Nieuwe website 
d. Nieuwe kleding 
e. Aanschaf elektrisch voertuig t.b.v. routeonderhoud 
f. Kaders meerdaagses 

 
5. Georganiseerde tochten; verslag vanuit diverse commissies 

a. Freedom Ride 
b. Tecklenburg Rundfahrt  
c. Strade Bianche  
d. VolkerWessels Teunis Holterberg ATB-tocht 
e. ZorgSaam Carbidtocht 
f. Wilgenweard Nightbike Challenge  
g. Eshuis Accountants Holterberg ATB-tocht 

 
6. Jaarverslag 2019 

 
7. Financiën 2019 

a. Jaarrekening 2019; presentatie door de penningmeester 
b. Verslag kascommissie en dechargeren bestuur   
c. Benoeming kascontrolecommissie 2020: 
- Bertus Webbink zal aftreden; 
- Gert-Jan Braas blijft in de kascontrolecommissie; 
- Reserve Marinus van Boxtel wordt toegevoegd aan de kascontrolecommissie. 
Vanuit de vergadering zal getracht worden een reserve kascontrolecommissielid te 
benoemen. 

 
8. Huldiging jubilarissen 

Dit jaar zijn Joke Brok en Jan Goorman jubilarissen omdat zij 25 jaar lid zijn van onze club. 
         

9. Bestuursverkiezing 
- Johan Maris is aftredend en niet herkiesbaar. 
- Ellen Lubbers gaat met zwangerschapsverlof tot aan de zomervakantie. Nikki Broekmate zal 

haar taken waarnemen. 
- Voordracht bestuur: Vincent Hegeman als opvolger van Johan Maris. 

 
Pauze 
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10. Begroting 2020 
Presentatie door de penningmeester. 
 
11. Overzicht commissieleden tochten en evenementen 2020 
Het overzicht wordt doorgenomen. De verschillende commissies geven wijzigingen door en 
kunnen ter plekke een oproep doen voor nieuwe commissieleden.  

 
12. Meerdaagses 2020 
De commissies geven een korte toelichting over de huidige stand van zaken: 
a. Commissie meerdaagse 2020 naar de Eifel in Duitsland (race) 
b. Commissie meerdaagse 2020 naar Artland in Duitsland (race B-C groep) 
c. Commissie meerdaagse 2020 naar Houffalize in België (ATB) 
d. Commissie jubileummeerdaagse 2021 naar Vorarlberg (race) 

 
13. Rondvraag 

 
14. Sluiting 


