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Vergaderverslag algemene vergadering 
 

Later:  Steven Vlemincx, Frank Lurquin, Stefan Janssens 
 
Afwezigen:  Bert Van Cleynenbreugel, Geert Bruynickx, Gunther Csanyi, Arne Hintermaïer 
 
Locatie: ‘t Dorpsgenot 
 

1. De voorzitter heet iedereen van harte welkom op de 2
e
 Algemene Vergadering van dit jaar. 

Indien er problemen zijn en/of opmerkingen kunnen die besproken worden. We blikken 
eveneens terug op 2013 en kijken ook al naar het nieuwe jaar 2014. 
 

2. De familiedag van dit jaar was volgens ons geslaagd. Deze activiteit heeft ongeveer 930€ 
gekost en dat is ongeveer 100€ minder dan vorig jaar. De voorbereiding van deze en andere 
activiteiten gebeurt door het Bestuur en is voor alle leden van de club. We zouden het dus 
ook fijn vinden dat iedereen tijdens de activiteit een handje toesteekt zodat niet alweer 
diezelfde mensen voor alles in de weer moeten zijn. 
 

3. Het lidgeld van 2014 is net zoals dit jaar 35€. Voor een familievergunning betaal je 40€. We 
vragen aan iedereen dit bedrag te storten voor 30 november. In december zullen we dan de 
vergunningen aanvragen voor volgend jaar. 
 

4. Onze jaarlijkse toertocht was dit jaar alweer geslaagd. Dus kunnen we ook in 2013 5€ geven 
voor een punt. Punten worden nog steeds gegeven zoals het opgenomen is in het reglement. 
Concreet betekent dit dat je op zondagmorgen om 8u aanwezig moet zijn bij Janssens – 
Peeters in clubuitrusting of gelijk moet vertrekken op de toertocht zelf wanneer je, 
bijvoorbeeld, met de fiets naar ginds rijdt. Indien je hier op afwijkt (bijvoorbeeld bij het rijden 
van een langere afstand) vragen we je dit te melden op het forum ten laatste op 
donderdagavond. Handig zou zijn dat er na de tocht vermeld wordt wie er aanwezig was met 
de gereden afstand, dat maakt het Eric gemakkelijker en zo wordt er niemand vergeten. 
Danny vraagt een uitzondering voor Brent omdat hij verplicht is van ‘Hand in Hand – Baal’ de 
clubkledij te dragen. Indien hij dit niet doet wordt hij geschorst. Na stemming is iedereen 
akkoord dat er voor het dragen van de kledij een uitzondering wordt gemaakt voor Brent; 
zolang hij koers rijdt. 
 

5. We vinden dat de remorque te weinig gebruikt wordt en vragen nogmaals om die in de 
toekomst meer te gebruiken. We vragen ook ‘andere chauffeurs’. Indien nodig wordt er een 
nummerplaat gemaakt zodat je reglementair in orde bent. Hugo is bereid om, indien hij 
afwezig is, de remorque klaar te zetten. Neem dan ten laatste op vrijdagavond contact met 
hem op. 
 

6. Evaluatie weekend Lermoos : dit was geslaagd. Dankzij een goede voorbereiding konden we 
genieten van een goed hotel, een perfecte verplaatsing heen en weer en de ritten staken zo 
in mekaar dat iedereen op tijd terug in het hotel was. 
 

7. Het weekend van volgend jaar vindt plaats van vrijdag 29 augustus en we komen terug op 
zondag 31 augustus. De verandering van datum is een gevolg om de jeugd ook de kans te 
geven om mee op weekend te gaan. Zij zijn immers schoolplichtig. Volgend jaar is het de 
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bedoeling dat we op vrijdagmorgen om 9u vertrekken met de auto om ergens onderweg te 
starten met een rit in lijn van 80 km tot op onze locatie. Op zaterdag wordt er een ganse dag 
gefietst en op zondag zal de tocht korter zijn, zodat iedereen tijdig thuis is. Diegene die op 
vrijdagochtend niet mee kunnen vertrekken vragen we om af te spreken op vrijdagavond en 
samen naar ginds te rijden zodat we niet met teveel auto’s ginds zijn. Afspreken doen we dan 
ter plaatse om samen het avondmaal  te eten. Het weekend zal dit jaar plaatsvinden in de 
provincie Luxemburg. 
 

8. Voor de eerste keer werd er dit jaar een tweede weekend georganiseerd, namelijk de Trans 
België. Voor sommige deelnemers was dit blijkbaar prijzig. Ondertussen hebben we gezien 
dat El Camino Loco 250€ vraagt voor hetzelfde traject verspreid over 3 dagen met 2 
overnachtingen. 
 

9. Normaal gezien wordt er elk jaar clubkledij besteld in het begin van het nieuwe jaar, maar op 
vraag van enkele leden doen we dat dit jaar vroeger. Er zal op maandagavond 11 november 
afgesproken worden in ’t Dorpsgenot om kledij te passen. Er zijn blijkbaar wat wijzigingen in 
de maten bij Vermarc en we willen niet het risico lopen dat er verkeerde maten worden 
besteld. 
 

10. Gelieve allemaal het weekend van 12 en 13 april vrij te houden voor onze toertocht van 2014. 
Opgelet, dit weekend valt midden in de paasvakantie. De zaal is reeds vastgelegd, VWB 
heeft onze datum bevestigd en Hugo en Geert Bruyninckx zijn reeds volop bezig met het 
uittekenen van een (vernieuwd) parcours. We verwachten iedereen op vrijdagavond vanaf 
17u, zaterdag de ganse dag en zondag tot alles is opgekuist. 
 

11. Kasverslag. 
 

 Lermoos  
o Totale kostprijs : 7739,79€ 

 Door de clubleden betaald : 1080€ 
 Door ons puntensysteem : 2520€ 
 Door de clubkas : -4139,79€ 

 Pizzafestijn 
o -934,65€ 

 Bal Pertotal  
o +270€ 

 Douchewagen  
o +2835€ 

 Sweaters  
o -1208,79€ 

 
Op de rekening staat :  1705,9€ 
Op de spaarrekening staat :  7510,99€ 
 

12. Rondvraag : 

 Kurt Brems vraagt om niet meer te flyeren bij slecht weer zoals dat dit jaar het geval was. 
Aangezien de flyer voor de club een belangrijke inkomst is, zal dit door het bestuur beslist 
worden op zaterdag ingeval van slecht weer. We moeten immers onze sponsors in ere 
houden. 

 Kurt Dillen vraagt om in de toekomst het forum niet meer op te delen in diverse 
onderwerpen, met daaronder subonderwerpen maar nog enkel 1 item. De meest recente 
zal altijd bovenaan staan en dat maakt het overzichtelijker voor iedereen want de kleinere 
rubrieken worden nu al eens over het hoofd gezien. Toepassing volgt binnenkort. 
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 Hugo stelt voor om binnenkort samen met de bus naar de cyclocross te gaan. Na 
gezamenlijk overleg wordt er beslist om op zondag 22 december naar Namen te gaan op 
de Citadel. We gaan dit samen doen met Geert Trim. Info volgt later nog. 

 We gaan 2 degelijke tenten aankopen voor onze bevoorradingsposten. Het zullen 
waarschijnlijk witte tenten worden met daarop een bedrukking van ons logo. 

 Hugo vraagt aan Joost om nog eens contact op te nemen voor de keuring van onze 
douchewagen. 

 


