
NOTULEN JAARVERGADERING MTC2004YOU 2 MAART 2018 . 
 
AFMELDING : Albert Pouwels, Martijn Maassen, Gerrit Arts, Ton Fleurkens, 
              Toon en Nellie van de Ven, Caspar Hout, Hannie Ghielen. 
 
OPENING : 
De 14de jaarvergadering. 
Ledenmutatie 2017 : Zijn gestart met 76 leden. Opzegging : 9 en 1 nieuw lid. 
Ledenbestand 2018: 68 leden. 
Aanwezig                 : 41 stemgerechtigde leden. 
Een paar huishoudelijke mededelingen : 
- Aftekenen aanwezigheidslijst. 
- Gegevens controleren en zo nodig actualiseren. 
- Geen agendapunten aangedragen. 
Inbreng nieuwe zaken kan via de rondvraag, waarin zo mogelijk antwoord op wordt 
gegeven of wordt geparkeerd voor de volgende bestuursvergadering. 
Terugkoppeling dan zo nodig via de site of direct met betrokkene(n). 
Even vast vooruit naar het volgend jaar, waarin we het derde lustrum gaan vieren. 
 
IDEEËN/SUGGESTIES KUNNEN BIJ HET BESTUUR WORDEN INGEDIEND VIA : 
mtc2004you@gmail.com. We zullen dan gezamenlijk met het AT bespreken. 
 
VASTSTELLEN NOTULEN JAARVERGADERING 2017 : 
Notulen zijn paginagewijs doorgenomen. 
Het bestuur was de afspraak betreffende de nieuwjaarreceptie (niet op zondag) 
ontschoten. Excuses daar voor. 
Nieuwe afstemming nieuwjaarreceptie : Door 26 leden voor de zondag gestemd; 
WORDT OP DE ZONDAG GEHOUDEN. 
Is verder door de leden geaccordeerd. 
 
MEDEDELINGEN VANUIT HET BESTUUR : 
CLUBLOKATIE : 
 De huur van de locatie wordt per 1 januari 2018 €35.00 per dagdeel. Was €30,00.
 Per 1 januari 2019 wordt het €40,00. 
De prijs van de consumptiemunten blijft volgens afspraak: €1,50. 
Voorlopig geen verdere ontwikkelingen bekend bij het bestuur. Blijft voor 2018 dus 
onze locatie. 
 
Nogmaals even de jaarlijkse aandacht voor tijdig opgeven voor ritten en weekenden         
via de gebruikelijke kanalen (site). 
Organisatoren worden soms toch nog op het laatste moment verrast. 
N.B.: ENKEL EN ALLEEN DE BETALING VOOR EEN WEEKEND, IS GEEN OPGAVE. 
De opgaves via mtc2004you@gmail.com worden altijd bevestigd met een ontvangst 
bevestiging. 
 
OPGEVEN VOOR WEEKENDEN NA SLUITINGSDATUM WORDEN NIET MEER 
GEACCEPTEERD. 
 
Wil je nog mee, dan zelf een regeling treffen met het hotel. Dit wel aan de organisatie 
mededelen. 
- Er blijft weinig animo om de clubavond op te luisteren met eigen ervaringen e.d. 
- Rit of activiteiten voor een goed doel, één maal per jaar. Willen we zeker doen. 
Geen start buiten een straal van maximaal 50 km. Aanmelden bij bestuur of activiteiten 
team. 
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-AFGELASTE WEEKEND VAN SEPTEMBER 2017. 
Is helaas niet door kunnen gaan vanwege ’t gebrek aan organisatoren. 
Onze club is een club van en door leden. 
Het is niet slechts de verantwoordelijkheid van het bestuur en/of activiteitenteam om 
alle activiteiten voor haar rekening te nemen. 
-Organisatie GPS avonden is het afgelopen jaar invulling aan gegeven door o.a. 
Albert Pouwels. 
- Oordoppen aanschaf, is door miscommunicatie met geïnteresseerde leden fout 
gegaan. Het bestuur zal in de nabije toekomst alerter op reageren. 
Geadviseerd wordt om deze keer zelf de regeling te treffen via No Noises, waar Hans 
Anders een onderdeel van is. 
 
TERUGBLIK 2017 : 
 De animo van de leden in het afgelopen jaar betreffende deelname aan 
 activiteiten is op z’n zachts gezegd erg lauw. Misschien waren de 
 weersomstandigheden hier debet aan geweest. 
 Een opsomming beginnende met de aanboden theorie avonden van 9 en 16 
 maart. Werden respectievelijk bezocht door 9 en 8 personen. 
 De opstapmiddag : 9 personen. 
Het aanbod van ritten ( 11 ) dit jaar was minder dan voorgaande jaren. Verondersteld 
wordt, dat de gemiddelde deelname hoog zou scoren. Niets is minder waar. 
Gemiddeld : +/- 13 deelnemers tegen andere jaren rond de 20. 
De rit naar Grathem was het diepte punt. 5 personen. Dat houdt in dat we buiten de 
bekerprijs vallen. 
 De clubavond met de door her AT verzorgde EHBO wetenswaardigheden was  
 een goede zet en voor herhaling vatbaar. 
Er is 1 geplande rit afgelast en hebben we ook dit jaar niets kunnen betekenen voor 
het goede doel. 
 Wat afgelopen jaar opgevallen is, dat er periode van verkeerde mailadres werd 
 gebruikt voor opgaves van ritten. Ondanks de goede vermelding op de site. 
ONDER AANDACHT BRENGEN : 
 HET TOERREGLEMENT REGEL 16. 
Indien men bij een beslissingspunt geen zicht meer heeft op de rijder(s) achter zich, 
stopt men op een plek, dat het voor de aankomende volgers duidelijk is welke route ze 
verder moeten volgen. 
 CONCLUSIE : Blijven spiegelen en wordt er op deze manier niemand vermist. 
Al met al een redelijk rommelig jaar, die ook gekenmerkt wordt door de vele opgelopen 
materiele schade aan motoren en de daarbij verbonden beschadigde ego’s. 
 
Laten we hopen, dat ondanks de vergrijzing de animo in het clubgebeuren meer gaat 
opbloeien en rest ons als bestuur van MTC2004YOU de leden veel plezier en zeker 
veel veilige kilometers te wensen. 
 
VRIJWILLIGERSPRIJS VAN HET JAAR : 
 Ook dit jaar is de plaquette voor de vrijwilligersprijs weer beschikbaar gesteld 
 door Ria en Wil Hanen.      
 Dit jaar geen tombola, omdat het aantal vrijwilligers (organiseren van ritten) een 
 redelijk select clubje was. 



 
 
Vrijwilliger van het jaar 2017 is : 
                                    JAN VOERMANS. 
REDEN :  
 - Over de jaren regelmatig betrokken en behulpzaam bij het organiseren van 
   toertochten. 
 - Altijd bereid om direct in te springen; ook op het laatste moment. 
 - Veelvuldig voorrijder. 
 - Bescheiden, niet opdringerig, maar altijd aanwezig, behulpzaam en vriendelijk. 
 - Zorgt daardoor voor verbinding en samenhang. 
Het bestuur heeft daarom gemeend Jan dit jaar extra in het zonlicht te zetten, niet 
alleen om wat hij dit jaar gedaan heeft, maar al jaren zich op deze wijze inzet voor de 
club. 
Van harte gefeliciteerd. 
 
CLUBAVONDEN EN BARBEHEER : 
 Zoals reeds vermeld bij de mededelingen bestuur, blijft de prijs van de 
 consumptiemunt`€1,50 en wordt de huurprijs per dagdeel verhoogd. 
 Op de clubavonden is er gelegenheid om een activiteit te organiseren of een 
 presentatie te geven. 
 
ACTIVITEITEN TEAM : 
 Uitredend Toon van de Ven; Toetredend Sjaak van Meijel. 
 Jos Creemers maakt kenbaar dit jaar voor de laatste notulen van het AT te 
 hebben verzorgd. Wil Hanen is aanspreekpunt vanuit het bestuur. 
 Het bestuur belegt minimaal 3 keer per jaar een afstemmingsvergadering met 
 het AT. 
 Tevens zijn er afspraken gemaakt over de onderlinge communicatie en is er 
 een jaarlijks budget voor activiteiten beschikbaar gesteld van max. €250,00. 
 Tenslotte is de afspraak gemaakt, dat bij vertrek van activiteiten die door het AT 
 worden georganiseerd, waarbij een lid van het AT aanwezig is, het clubgebouw 
 open is. 
 AT activiteiten met AT-lid komen op de agenda. 
 Is er geen AT-lid; wordt een prikbord activiteit waarbij opgave en communicatie 
 verloopt via forum op de site.  
 
JAARVERSLAG ACTIVITEITEN TEAM 2017 : 
Het vijfde jaar, dus editie nummer 5. 
 
Graag willen wij als AT onze taken uitvoeren naar de wensen en ideën van de 
clubleden. Dus heb je ideeën; Ze zijn altijd welkom. 
 
TERUGBLIK JAAR 2017 VAN HET ACTIVITEITENTEAM: 
Dit jaar bestond het AT uit : Ria Hanen, Toon van de Ven, Twan Wilmsen, Peter 
Gommans, Sjaak van Meijel en Jos Creemers. 
In de loop van het seizoen heeft Toon van de Ven het AT verlaten.(Toon bedankt voor 
je inzet). 
Het jaar is in het algemeen goed verlopen. 
 
VRIJDAG 6 JANUARI : 
 Nieuwjaarsborrel. 38 personen. 
 Verzorgd door bestuur en AT. Het AT zorgde voor de warme oliebollen van de 
 warme bakker en het bestuur voor de bittergarnituur. 



 De opkomst zorgde voor een gezellige middag en wat betreft de inwendige 
 mens was er voldoende aanwezig    
 
 
ZATERDAG 25 MAART : 
 Feestavond. 46 personen. 
 Het Turks eten van Eda Specialiteiten was voor een enkeling een apart 
 gebeuren. Desalniettemin is er flink van gesmuld. 
 De avond werd verder opgevuld met een optreden van een Büttredner. 
 
MAANDAG 17 APRIL 2de PAASDAG: 
 Motorzegening Milheeze. Kleine groep leden ernaar toe geweest. 
 Was een prikbord activiteit. 
 
DONDERDAG 27 APRIL KONINGSDAG : 
 Harley-dag Valkenswaard. 
 Heen- en terugweg verzorgd door AT. 
 
ZONDAG 21 MEI : 
 1ste Promotor clubdag Vijfhuizen. 
 Geen al te grote opkomst, maar geslaagd en gezellig. 
 
VRIJDAG 2 JUNI : 
 EHBO voor motorrijders. 
 Zeer grote opkomst van enthousiaste leden. Waserg leerzaam en zeker voor
 herhaling vatbaar. 
 
VRIJDAG 9 JUNI T/M ZONDAG 11 JUNI : 
 Clubweekend Albachtal in Wasserliech Duitsland. 46 personen. 
 Primeur was dat de groep dames per auto deelnamen. 
 Voor het eerst was er geen invulling van vaste koffie en lunch pauzes. 
 Is bij de deelnemende leden goed bevallen. De dames met de auto trokken hun 
 eigen plan wat hun goed beviel. Deze invulling en mogelijkheid wordt 
 opengelaten voor de volgende clubweekends. 
 Er is een weekboek in het leven geroepen, zodat iedereen zijn of haar verhaal in 
 kwijt kan en er verschillende invalshoeken van he weekend te lezen valt.     
 Het staat te lezen op de site bij de story off. 
 
ZONDAG 6 AUGUSTUS : 
 De Ducati-dag in Weert is niet doorgegaan. 
 
ZATERDAG 12 AUGUSTUS : 
 GP Veenendaal; Prikbord activiteit. 
 
ZATERDAG 9 SEPTEMBER : 
 GP Dodewaard; Prikbord activiteit. Is ten gevolge het slechte weer niet 
 doorgegaan.  
            
ZATERDAG 23 SEPTEMBER : 
 Veteranentreffen Woerden; Prikbord activiteit. 
 
 
 
 
 



ZONDAG 24 SEPTEMBER : 
 Surpriserit. 22 personen. 
 Last minute ingevuld door AT. 
 Heerlijk weer en mooie rit.  
 
ZATERDAG 18 NOVEMBER : 
 Feestavond ter afsluiting van het motorseizoen. Het was een culinair 
 hoogstandje. EEN FRIETESKOT. 
 Een vrijblijvende dartwedstrijd die bij de mannen door Luc Egging en bij de 
 vrouwen door Tiny Rutten gewonnen werden. Verder konden de aanwezigen 
 genieten van de foto’s, gemaakt tijdens de afgelopen ritten. 
 
VOOR DE AGENDA VAN 2018 WORDT NAAR DE SITE VERWEZEN. 
 
FINANCIËLE JAARSTUKKEN, BEGROTING EN KASCONTROLE. 
Jaarstukken 2017 en begroting 2018 waren zoals gewoonlijk tijdens de vergadering ter 
inzage bij de penningmeester/voorzitter Luc Egging. 
Toelichting jaarstukken. Resultaat : Een tekort van €540,00. Oorzaak: 
   Ledenattentie grootser uitgepakt, 
   Budget AT €250,00 
   Ledenafname(minder inkomen). 
Toelichting van de begroting. 
KASCONTROLE : 
 Gecontroleerd door : Twan Wilmsen. 
       Brian Jones. Deze was niet te bereiken. 
       Reserve Peter Gommans was met de muziek mee. 
Met goedkeuring van Twan Wilmsen en Luc Egging is de controle verricht. 
       Twan Wilmsen wordt bedankt voor 2 jaarperiode in de   
                                       kascommissie. 
Twan verklaarde : 
  - Administratie over 2017 is gecontroleerd. 
  - Het geheel is duidelijk en overzichtelijk vastgesteld.                     
  - Alle vragen zijn naar tevredenheid met bewijsstukken onderbouwd 
    en beantwoord. 
  - De gevraagde stukken en specificaties zijn overlegd. 
Geen onregelmatigheden geconstateerd en vastgelegd, dat de jaarstukken een 
duidelijk en inzichtelijk weergave zijn van de uitgaven en inkomsten over 2017. 
 
De kascommissie stelt de ledenvergadering voor, de penningmeester/voorzitter  Luc 
Egging décharge te verlenen voor het gevoerde financiële beheer en vastlegging in de 
administratie van 2017. 
 
De kascontrole in 2019 (over 2018) zal verricht worden door : 
    Brian Jones. 
                Peter Gommans. 
          Reserve: Henny Clephas. 
 
CONTRIBUTIE VOORSTEL 2019 : 
 Ligt ter inzage tijdens de vergadering. Voorstel is verhoging van €5,00; wordt 
 dus €35,00. 
 Stemming wordt verricht doormiddel van handopsteken. 
 Resultaat : 41 stemgerechtigde leden gingen unaniem mee akkoord. 
 
 
 



AANPASSING HUISHOUDELIJK REGLEMENT : 
 Het HR zal na instemming van de verhoging van de contributie worden 
 aangepast t.a.v. de hoogte van de contributie. Verder zijn er geen wijzigingen. 
 
ACTIVITEITENKALENDER 2018 EN OPGAVE VRIJWILLIGERS : 
 - Dit jaar weer behandeling tijdens de jaarvergadering. 
 - Deels al de mogelijkheid via de site. Reeds aangemelde vrijwilligers bedankt. 
 - Mogelijkheid tot aanmelding vrijwilliger kan via : mtc2004youy@gmail.com 
 - Bij geen vrijwilliger(s) zal de geplande activiteit komen te vervallen. 
 - Raadpleeg tijdig en regelmatig de site. De communicatie met en door leden. 
 - Activiteiten van het AT zullen in de agenda worden opgenomen als een van 
   hen meegaat. Clubgebouw is open en er is koffie/thee, als het barbeheer 
   aanwezig kunnen zijn. 
   Anders deelname via het prikbord. Als het clubgebouw niet open gesteld is, 
   bestaat de mogelijkheid voor een sanitaire stop voor een rit. Een van de AT 
   leden is in het bezit van de sleutel. 
 
BESTUURSVERKIEZING : 
 - Er is geen vacature. 
 - Aftredend en herkiesbaar zijn : 
   Rob Hout  Aftredend en herkiesbaar. 
   Wil Hanen  Aftredend en herkiesbaar. 
   Petra Lenssen Aftredend en herkiesbaar. 
 
UITSLAG BESTUURSVERKIEZING : 
   Rob Hout  40 stemmen. 
   Wil Hanen  38 stemmen. 
   Petra Lenssen 38 stemmen. 
 
RONDVRAAG : 
 Wiel Duijkers   : Opgeven opschoondag. Indeling dagdeel en tijd. 
Antwoord    : Stond genoteerd en de indeling en tijd moet nog 
       door de gemeente bekend gemaakt worden. Wordt 
       dan met de betrokken leden gecommuniceerd. 
 Brian Jones   : Animo rijvaardigheidstraining. Niet meer dan 2 
       personen per sessie. 
Antwoord    : Is voldoende aanwezig. Wijze van opgave via forum 
 Henk Hendriks  : Oordoppen. Waarom niet door AT. 
Antwoord    : AT heeft geen bestuursfunctie. Is reeds vermeld 
        bij mededelingen bestuur. 
 Henny Clephas  : Aantal leden loopt terug. Ledenpeil op niveau 
       houden door opgave introducé gratis bij clubritten. 
Antwoord    : Voorlopig niet bespreekbaar. 
 Annemie Wilmsen  : Via Peel en Maas artikel over bestaan van  
       MTC2004YOU. 
 Jos Jenneskens  : Via gratis huis aan huis kranten. 
Antwoord    : Wordt meegenomen. evt. Mond tot mond reclame, 
       rijschoolhouder en sponsor Nottelman. 
 Theo Tunnissen  : Geen theorie avond ? 
Antwoord    : Gezien de lage opkomst het afgelopen jaar en 
       weinig animo, lijkt het raadzaam om een jaar over 
       te slaan. 
 Jan Rutten   :  Invulling van uitgevallen ritten. 
Antwoord    :  Wordt niet ingevuld. 
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 Jan Rutten   : Motor Venray geen sponsor. 
Antwoord    : Klopt. Staat wel open voor bijvoorbeeld:  
       Vernieuwen van veiligheidsvesten.   
 Jac Voermans  : Moeten dames ook betalen als ze lid willen worden. 
Antwoord    : Ja. 
 Jos Creemers  : Is niet mee eens over de bijbetaling van niet leden 
       bij feestavonden en clubweekends. 
Antwoord    : Op de bestuursvergadering van 16 juni 2008 is 
       besloten, dat voor feestavonden de verhoging geldt 
       voor niet leden, van €5,00 boven het bedrag van 
       leden. 
       Op de bestuursvergadering van 22 september 2008 
       is besloten, dat voor clubweekends niet leden 
       €10,00 extra boven het bedrag van leden geldt. 
       Bij stemming van de vergadering is dit besluit 
       geaccordeerd. 
 Jos Creemers  : Blijven we ons clubgebouw bij “Diana” houden. 
Antwoord    : Er zijn voorlopig geen redenen te bedenken dat 
       “Diana” om zal vallen. We zitten hier ideaal en zijn 
       geen last voor de omgeving. 
 Jos Creemers  : Waarom doen we niet mee met de clubkas  
       Rabobank. 
Antwoord    : Er is op dit moment geen noodzaak aanwezig om 
       extra kas input te genereren.   
 Jos Creemers  : Waar bestaat het dagelijks bestuur uit. 
Antwoord    : De voorzitter en Secretaris. 
 
SLUITING: 
 Het bestuur dankt de leden voor hun aanwezigheid en meedenken. 


