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Vergaderverslag algemene vergadering 
 

Afwezigen:  Joris Janssens, Bert Van Cleynenbreugel 
 
Locatie: Parochiezaal Rillaar 
 

1. De voorzitter heet iedereen van harte welkom op de 1
e
 Algemene Vergadering van 2013. 

 
2. Er wordt eerst een overzicht gegeven van het afgelopen jaar, dat voor onze club toch wel een 

succesjaar was. Onze 13
e
 editie van de Weekendhappening was een groot succes en we 

mochten 3 nieuwe leden verwelkomen. Daarna wordt er vooruitgekeken naar het nieuwe jaar 
met als belangrijkste activiteit onze eigen organisatie op 13 en 14 april. 
 

3. De werkgroep is, zoals elk jaar, al een hele tijd bezig met de voorbereidingen van de toertocht 
en vanaf nu vragen we aan al onze leden om 2 maal gaan te flyeren.  De flyerkalender vind je 
terug op de website onder ‘Documenten’. We vragen om te beginnen flyeren ergens tussen 
9u en 10u zodat we een maximum aan bikers kunnen bereiken. Ook dit jaar zijn er weer 
tafelstaanders voorzien. 
 

4. Op vrijdag 12 april wordt iedereen omstreeks 18u verwacht. We zetten dan de kantine klaar, 
de afspuitstand wordt in orde gebracht, de douchewagen geplaatst en de parking wordt in 
orde gebracht. Om 21u gaan we eten bij de Koekie en tijdens de koffie is er nog een laatste 
vergadering voorzien. 
 

5. Op zaterdag 13 april wordt iedereen om 8u verwacht aan Hangaar 18. Er zal terug in secties 
worden afgepijld, net zoals vorig jaar. We hopen net zoals vorig jaar rond de middag gedaan 
te hebben en dan zijn er broodjes voorzien voor iedereen. Om 15u beginnen de inschrijvingen 
(dit is 1 uur vroeger dan vorig jaar). 
’s Avonds is er spaghetti voorzien voor iedereen. 
 

6. Op zondag 14 april wordt iedereen om half zeven in de kantine verwacht, want de eerste 
deelnemers arriveren reeds om 7u. Er zijn dan koffiekoeken voorzien voor alle helpers. 
 

7. Sinds vorig jaar hebben we een remork en is het de bedoeling om die zoveel mogelijk te 
gebruiken. We moeten immers denken aan onze voetafdruk. Enkele mensen hebben een 
nummerplaat gekregen van de club en we zouden het dan ook fijn vinden dat die hun 
engageren om af en toe deze remork te trekken, want we merken dat het vnl. Hugo is die die 
remork gebruikt. Als er zijn die ook af en toe deze remork willen trekken, kunnen we hen een 
nummerplaat laten maken. Over het gebruik hiervan gebruiken we best ons forum. 
 

8. Graag willen we Bob en Telenet bedanken voor het initiatief van de avondrit van afgelopen 
weekend. We waren met 17 aanwezigen, zowel parcours, bevoorrading, foto voor het archief 
en de après-bike waren perfect. Als er mensen zijn met nieuwe ideeën, ze zijn welkom. 
 

9. De groep wordt steeds groter en daarom willen we nog eens herhalen wanneer je een punt 
kan verdienen op zondag. Trouwens het doel van dit systeem is om op zondag zoveel 
mogelijk samen te rijden. Een punt verdien je als je meerijdt in clubuitrusting, een 
georganiseerde toertocht in België, om 8u ’s morgens aanwezig bent in Rillaar of indien 
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anders, je dit vermeldt op het forum ten laatste op donderdagavond. Indien je vroeger wil 
vertrekken (bijvoorbeeld met de fiets) zouden we toch samen aan de start moeten vertrekken. 
Indien er een grotere afstand wordt gereden kan hier een afwijking worden toegestaan zodat 
er achteraf nog samen een pintje kan worden gedronken.  Er worden nog maximaal 2 
verschillende locaties erkend en op de eerste zondag van de maand rijden we ook dit jaar 
nog naar de Ardennen. Een punt verdien je ook als je samen met Hugo een rit verkent in 
Rillaar en dit maximaal 3 maal per jaar. 
Wij geven voortaan geen punten meer wanneer het voorstel na donderdagavond wordt 
voorgesteld (verandering van uur of nieuwe locatie), TT’s in het buitenland, rijden van Bloso 
routes en een derde locatie. 
 

10. We stimuleren ook dit jaar onze leden nog met dubbele punten. Enkel het systeem verandert. 
Vanaf dit jaar zijn er 3 dubbele punten zondagen. Er is een gouden zondag, meer bepaald op 
26 mei (3extra punten), er is een zilveren zondag op 3 november (2 extra punten) en een 
bronzen zondag op 1 december (1 extra punt).  Noteer deze data alvast in je agenda. 
 

11. Bij het overlopen van onze parcours door Hugo wordt er gevraagd om enkele eigenaars van 
privé stukken te contacteren.  Wie helpt ons ? 

• Kiekskes – Hintie 

• Heiken – Stefan 

• Sporthoek – Geert B. 

• Zandstraat ( Aarschot) – Hintie 

• Dubbeekstraat 84 – Hugo 

• Fruitbomen Houwaart – Joris Zaad 

• Motoland – Geert B. 

• Hoensberg – Eric 

• Groenhoef – Joost 

• Keiberg – Eric 

• Bosje Zoot – Spelle 

• Langestraat – Spelle 

• Konijntjesberg – Kurt B 

• Luc van de Welvaart – Joris Zaad 

• Paula en Tony – Hintie 
De documenten voor privé-eigendom vind je terug op onze website onder ‘documenten’. Laat 
even zo’n papier tekenen en dan zijn wij in orde. 
 

12. Tenslotte is er nog de viering van de Biker van 2012, maar vooraleer we zo ver zijn hebben 
we dit jaar nog enkele extra prijzen. Er is een gele trui en die wordt gewonnen door de Spelle 
omdat hij de meeste ritten heeft gereden, er is een rode trui en die wordt gewonnen door Eric 
omdat hij de meeste Ardennenritten heeft gereden en er is de witte trui en die wordt 
gewonnen door Yves als beste Nieuweling. We bestaan als VZW 5 jaar en de trouwste 
Rillaarse Biker krijgt als beloning een reuze trofee. Deze wordt gewonnen door Kriske. Dit 
jaar gaat onze nieuwe megafantastische trofee naar onze Voorzitter die met 38 punten het 
klassement won voor Geert Bruyninckx. 
 

13. Rondvraag : geen opmerkingen 
 


