Notulen van de jaarvergadering van RTFC Delft '73
gehouden via Teams
Aantal deelnemers:
14
Bestuur
Thijs Strobos: voorzitter
Hans Jansen: penningmeester
Peter Venema: vice voorzitter
Nico Zuidervliet: secretaris + notulist

Opening
Om 20.04 opent Thijs de vergadering. Hij licht kort deze nieuwe en ietwat vreemde manier van
vergaderen toe.
MB had zich aanvankelijk aangemeld voor deelname, maar heeft zich vanmiddag afgemeld.
De agenda wordt iets omgegooid vanwege een ingezonden brief van RK.
Goedkeuring notulen ALV 2020
Thijs vraagt het handje in Teams aan te klikken wanneer je een aanmerking op de notulen van de
vergadering van vorig jaar hebt. Steek je dat handje op dan krijg je gelegenheid je aanmerking te
vertellen. Er verschijn geen enkel handje, dus de notulen zijn door de leden goedgekeurd.


Resultaat grote clubactie
RH vind dat het allemaal wat vreemd is gegaan. Wat hem opviel is dat we redelijk wat geld
hebben binnengehaald. Een x aantal mensen koopt loten, maar de opbrengst blijft helaas wat
achter. Gelukkig kocht een aantal leden flink wat loten, zo'n 20. RH doet een oproep om dat bij
de Grote Clubactie van dit jaar met meer mensen te doen.

Jaarcijfers 2020 en begroting 2021
Hans licht toe dat twee sponsors niet aan hun verplichtingen hebben kunnen voldoen. We hebben
geen rekening voor het clubhuis gehad. De kledingvoorraad is dit jaar meegenomen in de begroting.
Al met al hebben we een positief saldo.
We hebben niet veel geld meer in kas, maar er is nog wel wat.
Er zijn vanuit de vergadering geen vragen over de begroting.
Verslag kascommissie
MvdG zegt dat hij en MB de controle hebben gedaan. De boekhouding ziet er prima uit.
RK heeft een vraag over wat nu in kas is. Is er nog 750 euro in kas? Volgens Hans wel. De contributie
van dit jaar zit daar niet in, de cijfers laten de situatie per 31 december 2020 zien.
MJ en PV melden zich aan voor de nieuwe kascommissie waarvoor dank.
Verreden kilometers
AvdG [geen deelnemer aan deze vergadering] heeft vanmiddag laten weten dat hij weinig te melden
heeft. Van slechts 14 mensen heeft hij hun verreden kilometers doorgegeven gekregen.
RTh vraagt de namen van de 14 mensen te noemen, maar die heeft Thijs niet gekregen van AvdG.

Bespreekpunten
 Clubblad en de gevolgen
We hebben als bestuur moeten besluiten het clubblad stop te zetten. Want Philip bezorgd het
niet meer, er is te weinig copy, het is relatief veel werk voor Sander, en we hebben de website
waar we naar uit kunnen - en wat het bestuur betreft gaan - wijken. Over dat laatste vraagt Thijs
of mensen daar wat van vinden.
RK vraagt of er wel mensen zijn die de website willen oppimpen en onderhouden? Ja, Peter heeft
het beheer onlangs overgenomen van MvdG die het jarenlang gedaan heeft, en Hans wil Peter
ondersteunen. De website levert nieuwe leden op. De website leeft niet echt, daar wordt Strava
vooral voor gebruikt, zo wordt besproken. RK ziet dat als een groot lek. Maar het is zoals het is,
reageert Peter.
RTh stelt dat Strava niet tegen te houden is, voor wat erop gedeeld wordt door de leden
onderling is de website een te traag medium. RH is het met RK en RTh eens: jammer dat het
clubblad er niet meer is, we moeten de website er voor gaan gebruiken.
MJ zegt dat we op Facebook toch ook een pagina hebben? Ja dat klopt. RD en JA [geen
deelnemer aan deze vergadering] zijn de beheerders. RD meldt dat iedereen dingen kan
aanleveren.
JH zegt dat je een AVG dingetje hebt als je je website gaat gebruiken voor communicatie naar je
leden. Er ontstaat een discussie waarin diverse aandachtspunten worden benoemd.
Ingekomen stukken
Uit de vanavond gehouden persconferentie van Mark Rutte concludeert Thijs dat we eind maart in
groepjes van 4 mogen gaan fietsen. De Blue Birds blijven voorlopig echter dicht.
RK leest zijn ingezonden brief in aangepaste bewoordingen voor. De volledige tekst van de
ingezonden brief staat hieronder.
Als fietsen het enige is dat ons verenigt, maw. als de leden alleen maar willen fietsen, dan
hebben we aan een paar app-groepjes genoeg. Daar heb je geen vereniging voor nodig.
Een vereniging zorgt er allereerst voor dat ze kan blijven voortbestaan, maakt aanwas van
nieuwe leden mogelijk. Daarnaast zorgt een vereniging er voor, dat er een bepaalde
onderlinge sociale binding is met en van de leden onderling, en biedt de leden mogelijkheden
daartoe.
Om dat te realiseren maakt een vereniging kosten. Tot nu toe is dat met name de afdracht aan
NTFU, de huur van een clubhuis en de bereikbaarheid via een website. Verder waren dat de
WOK-avond, de ledenvergadering, het openingsontbijt. Ook waren er een aantal ‘gratis’
activiteiten, zoals clubblad (redactie en verspreiding ervan), en het wekelijks openen van het
clubhuis voor de zondagse clubritten. Misschien vergeet ik er nog een aantal.
Hiervoor heeft de vereniging ook inkomsten nodig, van sponsoren bijvoorbeeld, en uiteraard
van de contributie, en man/vrouw-kracht om die initiatieven praktisch mogelijk te maken.
Maar dat alles kan een bestuur niet alleen; een vereniging kan alleen voortbestaan als de
leden zich ook voor de noodzakelijke en de door hen gewenste activiteiten inzetten, onder het
motto:
‘Don’t ask what America can do for you, but what you can do for America’.
Vraag niet wat de vereniging voor je kan betekenen, maar wat jij voor de vereniging kan
betekenen !
De vraag vanavond is: willen we als leden dat ?
Ik zie drie opties voor de voortgang van RTFC:
- opheffen van de vereniging, alleen virtueel voortbestaan via allerlei app-groepjes; hier zijn
geen bestuur en vrijwilligers meer nodig.
- voortbestaan als online vereniging, zodat we geen fysieke ruimte meer nodig hebben (en
binding met de NTFU ??)
- vaststellen van de door de leden gewenste activiteiten en mobiliseren van actieve
betrokkenheid en inzet van de leden.

JH reageert door te zeggen dat het gebrek aan vrijwilligers een dilemma van alle verenigingen. De
timing nu om te praten over clubgevoel is wel slecht, met alle coronamaatregelen. RH haakt aan dat
dat van die vrijwilligers vorig jaar en de jaren daarvóór ook al zo was. RTh sluit aan bij JH z'n
woorden. Hij heeft ook een paar jaar bestuur gedaan maar fietsen is het leukst. Het clubgevoel van
met z'n allen in clubkleding bij elkaar zijn is nog wel weer veel leuker dan zoals nu met z'n tweeën te
fietsen.
Vraag van RK: hoeveel behoefte is er in de vereniging aan sociale momenten?
RH: hoe leuk zou het zijn om ergens na de rit nog een poosje te blijven? FWD is het daar wel mee
eens. De sociale events vind ze heel leuk. En een plek om terug te komen zou ze leuk vinden. RK
heeft dat liever voor de rit. Idee van Thijs is om daar toch eens in klein comité over te praten. JH stelt
dat je juist me zoveel mogelijk leden moet praten. Je moet ook de kracht kunnen en willen benutten
van verschillende wensen die mensen hebben. Uiteindelijk gaat het om het fietsen, JH is lid
geworden om te fietsen en niet om de sociale bezigheden zoals wokken.
RK geeft aan dat je kunt fietsen zonder vereniging, een appgroep is dan genoeg. Zijn vraag ging juist
over de sociale dingen. MJ zegt dat hij graag iedereen wilde leren kennen en met hen wil fietsen. Ook
de verschillende activiteiten, zoals de Dolomieten, vond hij altijd erg leuk. Hij denkt dat je de
vereniging als kapstok wel nodig hebt. FWD heeft zorgen als het alleen via Whatsapp gaat, want je
moet daarvoor uitgenodigd worden. Ze pleit voor een online survey om de leden te raadplegen.
Thijs zal RK, MJ en FWD tussen nu en 2 weken benaderen.
Sluiting
Om 21.15 uur bedankt Thijs iedereen voor de aanwezigheid.

De onderstaande agendapunten zijn wegens gebrek aan tijd niet aan de orde gekomen.
 Corona en de toekomst


Bestuursperikelen (bestuur gaat na dit jaar stoppen!)
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