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Vergaderverslag algemene vergadering 
 

Aanwezig:  Kurt, Joris en Geert Bruyninckx, Gunther Csanyi, Kris, Danny, Gunther Hintermaier, 
Eric, Joris en Stefan Janssens, Frank, Bert en Hugo Mattheus, Patrick,  Joost, Steven 
Speltinckx, Bert Van Cleynenbreugel, Geert Van de Eynde, Steven Vlemincx 

 
Afwezig: Marnik 
 

1. De voorzitter heet iedereen van harte welkom op onze 2
e
 Algemene Vergadering van 2011. 

 
2. De voorzitter overloopt de activiteiten van onze vereniging van 2011. 

Net zoals vorig jaar was er een nieuwjaarsreceptie en die vond plaats op vrijdag 21 januari in 
’t Wit Toreke te Aarschot met een hapje en een drankje. Daar werd onze ‘Biker van het Jaar’ 
gevierd en iedereen mocht aan het rad draaien voor een zondag met dubbele punten. Tot nu 
toe is dit een groot succes want iedereen, behalve Stefan, was aanwezig op ‘zijn zondag’. 
We organiseerden voor de 12

e
 maal onze toertocht, en ook dit jaar mochten we weer spreken 

van een groot succes. Broederlijk Delen organiseerde een workshop in de namiddag in de 
Kortakker en die mensen waren tevreden over de samenwerking. 
Dan was er ons bikeweekend in het Groothertogdom Luxemburg. Het was de eerste keer dat 
we geen vaste verblijfplaats hadden, maar dit werd door iedereen goed bevonden (misschien 
voor een paar bikers iets te zwaar ☺). 
De belangrijkste activiteit blijft trouwens nog steeds het biken op zondagvoormiddag.  We 
stellen vast dat er dit jaar veel gereden wordt en dat wordt erg gewaardeerd door het Bestuur 
want we zijn nog steeds een fietsclub. Toch zouden we zo veel mogelijk samen op één 
locatie moeten aanwezig zijn, dat bevordert zeker de groepssfeer. In de eerste 6 maanden 
waren we gemiddeld met 12 bikers actief, nadien is het gemiddelde wat weggezakt maar toch 
zijn we iedere zondag nog met 10 fietsers. Nieuw dit jaar waren de maandelijkse uitstappen 
naar de Ardennen voor de liefhebbers en dit op de eerste zondag van de maand en dat zullen 
we volgend jaar verderzetten. 
Ook was er op donderdagavond een wekelijkse afspraak voor een ritje op de weg.   

 
3. Welke zijn de activiteiten van het werkjaar 2012 ? 

Dit jaar zal er geen nieuwjaarsreceptie zijn, maar we zullen op zondag 9 september een 
barbecue organiseren voor alle leden met partner en kinderen. We zullen in de voormiddag, 
net zoals dit jaar, onze eigen toertocht gaan verkennen. Dit is alvast een datum die je zeker 
moet vrijhouden. 
Op 3 of 10 februari is er de 1

e
 Algemene Vergadering van 2012 en nadien zal er een ‘mini 

receptie’ zijn met huldiging van de Biker van 2011. 
Volgend jaar zullen de eerste 3 van het klassement van 2011 het jaar starten met een 
handicap van respectievelijk 1, 2 of 3 punten. We zullen later bekijken dat dit voor herhaling 
vatbaar is. 
Tijdens het weekend van 14 en 15 april organiseren we voor de 13

e
 maal onze ‘MTB 

Weekendhappening’. Er wordt verwacht dat iedereen zich een gans weekend inzet. 
Onze weekendtrip is dit jaar voorzien tijdens het 2

e
 of 3

e
 weekend van juni. Indien er mensen 

zijn die belet zijn tijdens één van deze 2 weekends moeten zij dit zo snel mogelijk laten weten 
aan Eric zodat we dit jaar nog alles kunnen vastleggen. In tegenstelling tot andere jaren 
zullen we op vrijdagavond vertrekken rond 17 uur en terugkeren op maandagavond rond 18 
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uur. Diegene die met de fiets naar ginds willen bollen (ongeveer 100 km) vertrekken dan 
vroeger. 

 
4. Financieel verslag 

Inkomsten : De toertocht bracht dit jaar 9080 € op 
Het verhuren van de douchewagen bracht dit jaar 800 € op 

 
Uitgaven: 
Nieuwjaarsreceptie : 700 € 
Reis naar Luxemburg : 3380 € 
Aankoop nieuwe kledij + uitbetaling puntensysteem : 7000 € 
Aankoop pijlen Rillaarse Bikers : 1050 € 

 
Op dit ogenblik staat er 6500 € op onze spaarrekening en 550 € op onze lopende rekening. 

 
Voorziene inkomsten 2012: 
Opbrengst toertocht : 8000 € 
Verhuur douchewagen : 1000 € 

 
Geschatte uitgaven 2012:  
Nieuwjaarsreceptie : 300 € 
Bikeweekend Vaals : 4500 € 
Barbecue + verkenning toertocht (9 september) : 2200 € 

 
Kleinere uitgaven werden niet opgenomen in dit verslag 

 
5. Verkiezing van het nieuwe bestuur voor de volgende 4 jaren (tot en met eind 2015) 

Aangezien we geen nieuwe kandidaturen ontvingen en de leden van het Bestuur hun functie 
willen verder zetten, zullen er geen wijzigingen gebeuren. Niemand van de leden heeft hier 
bezwaren tegen. 

 
6. Er werd in het verleden al regelmatig gesproken over de aankoop van een remork voor het 

vervoer van onze fietsen op zondagvoormiddag en de club is bereidt ééntje te voorzien.  
Maar eerst wordt er gevraagd aan de leden wie er voor of tegen deze beslissing is. Met 
handopsteek wordt er door de meerderheid beslist om een remork aan te kopen. Bert VC zal 
eens nakijken wat dit zou kunnen kosten en dan zal het Bestuur zo snel mogelijk een 
beslissing hieromtrent nemen. 

 
7. Sinds dit jaar kost een vergunning bij WBV 28 euro en hierdoor heeft het Bestuur beslist om 

het lidgeld te verhogen van 30 naar 35 euro. De leden die een familievergunning wensen 
betalen 10 euro meer. Gelieve dit bedrag zo snel mogelijk te storten op onze rekening.   

 
8. Er is een kleine aanpassing voor de vergunninghouders.  Het kaartje van de Bond zal 

voortaan geldig zijn voor 4 jaar in plaats van 1 jaar. Bij verlies kan er een copij aangevraagd 
worden en dat kost 2,50 euro. 

 
9. Indien er mensen zijn die nieuwe kledij willen bestellen wordt er gevraagd om dit zo snel 

mogelijk te doen zodat deze nog voor Nieuwjaar kan besteld worden. 
 

10. Sinds kort is de Werkgroep van de site uitgebreid met een derde man. We willen Danny 
alvast veel succes toewensen met het onderhoud van de site. Voor de vergadering werd er 
een foto genomen van elk lid. Deze foto’s worden op de site gezet bij ‘Leden’ en er zal 
binnenkort van iedereen wat info worden toegevoegd. 
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11. Tenslotte is er de rondvraag, maar niemand had opmerkingen. 


