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Vergaderverslag algemene vergadering
Afwezigen:

Marnik, Patrick, Yves, Gunther Hintermaier en Gunther Csanyi

Locatie:

TDorpsgenot in Rillaar
e

1. De voorzitter heet iedereen van harte welkom op de 2 Algemene Vergadering van 2012 en
vraagt aan iedereen om, indien er opmerkingen zijn of als er iets op uw maag ligt, deze te
bespreken met de mensen van het Bestuur of op de Vergadering voor te leggen. Zo kunnen
we dit samen bespreken en zoeken naar een oplossing.
2. De activiteit van zondag 23 september (in de voormiddag de verkenning van het vernieuwde
parcours van onze toertocht van 2013 en in de namiddag barbecue) was geslaagd. Iedereen
was op tijd terug van de verkenning en dus konden we op tijd met de BBQ beginnen. Er
waren geen opmerkingen ivm de BBQ, dus deze formule is voor herhaling vatbaar.
3. Het lidgeld zal net als dit jaar, voor 2013 35€ bedragen. Voor een familievergunning is de prijs
gedaald van 45 naar 40€. Indien er kinderen van leden toetreden moeten ze 16 jaar zijn,
eveneens 35€ betalen voor een jaar en kunnen ze mee op weekend met de club en kunnen
ze ook genieten van het puntensysteem. Het lidgeld van 2013 moet betaald zijn voor 30
november zodat we de vergunningen kunnen aanvragen bij onze bond.
We zullen in 2013 veranderen van WBV naar VWB. Dit heeft als voordeel dat we volgend jaar
slechts 0,50€ moeten afdragen voor de niet-verzekerde deelnemers op onze toertocht. De
laatste editie was dat bij WBV nog 1€.
4. Net zoals de voorgaande jaren zal een punt dit jaar een waarde hebben van 5€. Als we het
klassement overlopen dan zien we dat er toch al heel wat bikers 20 punten hebben verdiend,
maar er zullen een aantal bikers dit jaar geen 20 punten meer kunnen halen. De uitbetaling
van de punten zal in januari van volgend jaar gebeuren. Je zal in januari een mail ontvangen
hoeveel punten je had in 2011 en 2012. Dit bedrag zal je kunnen spenderen aan de reis naar
Lermoos of een waardebon van Van Eyck of je kan er kledij van bestellen van Vermarc.
Indien er iets fout is in het klassement vragen we je een mail te sturen naar Eric zodat dit kan
aangepast worden.
5. Het kortingskaartje van Van Eyck in Geel blijft ook volgend jaar geldig. Je zal zien dat je met
het kaartje van VWB reeds korting krijgt op bepaalde aankopen maar met het kaartje van de
Rillaarse Bikers kan je nog van meer kortingen genieten. Je kan er trouwens ook gebruik
maken van je ecocheques.
6. We merken dat er weinig beweging is op onze website tussen juni en januari. We vragen aan
iedereen om het formulier dat je meekrijgt op het einde van de vergadering zo snel mogelijk in
te vullen en terug te bezorgen aan één van de leden van de werkgroep of aan Danny zodat
we deze info bij iedereen kunnen invullen op de site. Als jij een leuk verslag wilt schrijven of
enkele foto’s wilt posten zien we dat graag zodat er wat beweegt.
We vragen ook aan iedereen om het forum zo veel mogelijk te gebruiken en indien mogelijk
voor donderdagavond iets posten zodat iedereen dit nog tijdig kan lezen, dit forum wordt ook
als basis gebruikt bij het invullen van het puntensysteem. We zullen ook wat actiever worden
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op Facebook. We verwachten van jullie dat je ‘onze vriend’ wordt en als er iets wordt gepost
zien we graag reacties van jullie.
7. Evaluatie weekend Vaals : we zouden willen vragen dat iedereen die meegaat op weekend
zou blijven tot op het einde, tenzij je dit vooraf meldt. Het is een fietsweekend, dus
verwachten we ook dat je je fiets meebrengt en gebruikt. We zullen voortaan er ook voor
zorgen dat we tijdig terug zijn (ongeveer 16u), eventueel moeten we een stuk van het
voorziene parcours annuleren. De leden van de Werkgroep vonden het jammer dat op
maandag bijna iedereen naar huis was. We zullen voortaan dus niet meer op maandag
terugkeren maar wel op zondagavond + vragen we vanaf 2013 een voorschot op ons
weekend. Dit geld zullen we dit jaar gebruiken om de bus te betalen.
8. We zullen zo snel mogelijk de datum van onze nieuwjaarsreceptie bekend maken. De
formule zal dezelfde zijn als dit jaar. Dit wil zeggen dat deze gecombineerd wordt met een
Algemene Vergadering, de Biker van het Jaar 2012 zal gehuldigd worden, de dubbele punten
data zal bekend gemaakt worden en er zal tenslotte heel wat info over onze toertocht editie
2013 worden gegeven.
9. Aangezien we Jelle zo snel mogelijk in onze clubkle(u)ren zien verschijnen op zondagochtend
gaan we dit jaar de bestelling vroeger plaatsen dan voorzien. Normaal gebeurt dit begin
januari, maar uitzonderlijk zullen we deze bestelling reeds plaatsen eind november. Indien je
iets extra wil aanschaffen, laat je dit zo snel mogelijk weten aan Eric per mail. Ondanks de
verhogingen bij Vermarc kunnen we onze kleren aan dezelfde prijzen aanbieden als begin dit
jaar.
Een truitje zonder mouw, met korte mouw of lange mouw kost 40€, een wintervest 90€, een
regenvestje 70€ en een windstopper of wintervest zonder mouwen kosten je 60€. Een korte
broek kost 50€, een kniebroek 60€ en een lange broek 70€.
10. Kasverslag

11. Gelieve allemaal het weekend van 13 en 14 april vrij te houden. Dit is het laatste weekend
van de paasvakantie. We verwachten jullie op vrijdagavond vanaf 17u, zaterdag de ganse
dag en zondag tot alles is opgekuist.
12. Tijdens het verlengde weekend van O.H.Hemelvaart organiseren we volgend jaar voor de
liefhebbers een rit van het Noordelijkste punt van België naar het meest Zuidelijke. Concreet
wil dit zeggen van Kalmthout naar Torgny. Deze rit zal gereden worden op GPS, aan het
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tempo van de traagste. De afstand bedraagt ongeveer 370 km en we zullen dat in 4 dagen
rijden. Wij, als club zullen alles organiseren en vooraf betalen. Na onze uitstap zullen we de
gemaakte onkosten delen door het aantal deelnemers. We zoeken low budget slaapplaatsen
en onze gekende kokkie’s gaan mee voor bevoorrading en avondeten. Dit is natuurlijk de
ideale voorbereiding op het weekend Lermoos.
13. Hugo en Gukke H. zijn vorige zondag op bezoek geweest op den Tienbunder en zij hebben
goede contacten gelegd met andere leden van Natuurpunt. Dankzij hen zijn er voor volgend
jaar toch nog meer mogelijkheden voor ons op den Tienbunder. Dit zal alvast opgevolgd
worden door onze parcoursbouwer.
14. Hugo doet een volledige uiteenzetting van het weekend van 2013, Lermoos dat zal
plaatsvinden van 5 tot 9 juni. Op het einde van de vergadering krijgt iedereen een boekje
mee waar alle info staat over dit weekend.
15. Rondvraag : geen opmerkingen

