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VERSLAG LEDENVERGADERING TTC DE MEREL 
 

Datum:  Dinsdag 12 april 2022 

Locatie:  Dorpscentrum ‘Willisstee’, Pieter Joostenlaan 24, Wilnis  

Aanvang:  20:00 uur 

 
Aanwezige bestuursleden: André Kroeze, Alex Wolf, Gijs Ekelschot, Fanny Meijer, 
Stefanie Miltenburg.  
 
Aanwezige leden: Peter van Adrichem, Jan Alblas, Herman Baars, Theo Baars, 
André van den Berg, Willibrord Blom, Ronald Boellaard, Gert Doornekamp, Ria 
Ekelschot, Gerard de Graaff, Richard Harte, Hans Hazeleger, Ger Hulsman, Marcel 
Imming, Margot Kompier, Gert Korver, Loes Kuijper, Peter Meijer, Henk Mulder, Joop 
Roeleveld, Alexander Schütte, Mirjam van der Spek, Enno Steenhuis Geertsema, 
Herman Versteeg, Tom Zuijdervliet. 
 
Afgemeld: Jan Willem Bouwman, Dirk Compier, Marjan van ’t Hart, Aad van ’t Hart, 
Roland Fritschy, Kees de Graaff, Herman de Groot, Koen Marques, Machteld 
Rijkeboer, Anton van Senten, Jelle Vonk.  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1. Opening door de voorzitter 
André Kroeze heet iedereen welkom. Het was voor iedereen en ook voor de Merel 
weer een lastig jaar, Corona gooide nog steeds roet in het eten. Hij spreekt ook een 
zorg uit over de vereniging: vandaag neemt Alex afscheid als bestuurslid en we 
hadden nog niet eerder tijdens de ALV géén aanmelding van iemand die zijn plek wil 
innemen. Hij benadrukt ook dat je niet alleen een clubkampioen bent als je de 
meeste kilometers rijdt, maar ook als je je inzet voor de club.   
 
2. Verslag van de ledenvergadering 2021, de presentielijst gaat rond 
Naar aanleiding van het verslag herhaalt Peter van Adrichem zijn vraag van vorig 
jaar over de vertrek/verzamellocatie, de Tennishal. Hoe lang kunnen we daar nog 
blijven? André laat weten dat dit zeker dit jaar nog is. Op z’n vroegst is er bij de start 
van het volgende seizoen een ‘deal’ tussen de gemeente en de eigenaar van de 
Tennishal, de vraag is wanneer dat dan consequenties voor ons heeft. Het bestuur 
onderzoekt in de tussentijd alternatieven. 
Het verslag wordt verder onveranderd vastgesteld.  
 
3. Jaarverslag van de secretaris 
Het verslag wordt voorgelezen door Stefanie Miltenburg 
 



4. Financiën  
Gijs licht de diverse financiële stukken toe.  
Ondanks het niet doorgaan van de Bosdijkloop zijn we in 2021 toch positief 
geëindigd (32 euro!).  
Peter de Jong stelt een vraag over het spinnen: we krijgen als Merel korting, wij 
betalen de collectieve rekening en leden die meedoen betalen weer de Merel. Er is 
geen sponsoring vanuit de Merel voor de spinning.  
Peter Meijer: voor de Bosdijkloop is 849 euro inschrijfgeld ontvangen (feb 2022). Dat 
klopt en zal terugkomsten op de inkomsten/uitgaven van 2022.  
Begroting 2022: het aantal leden loopt terug, dus de contributie inkomsten dalen. Er 
zijn ook meer mensen die 65+ zijn en daarmee minder betalen. Er is een nieuwe 
sponsor bij, komt in de eMerel. Clubweekend wordt grote uitgave, hotels zijn veel 
duurder geworden, dus leden die meegaan dit jaar zullen meer moeten gaan betalen 
dan voorgaande jaren. De ALV keurt de begroting 2022 goed.  
Peter Meijer doet een voorstel nog een leuke activiteit te doen (iets anders dan 
fietsen). Het bestuur legt dat terug bij de leden: wie heeft er zin om dit (samen met 
Peter) te organiseren?   
 
5. Verslag kascommissie 
Willibrord Blom is samen met Alexander Schütte bij Gijs geweest. De kas is 
gecontroleerd en de conclusie was dat ook dit jaar de administratie weer goed is  
gedaan door onze penningmeester. Willibrord stelt de leden voor om decharge te 
verlenen aan de penningmeester, dit wordt geaccepteerd.  
 
6. Benoeming nieuwe kascommissie 
Voorzitter Willibrord Blom treedt af, Alexander Schütte wordt de nieuwe voorzitter en 
Peter de Jong meldt zich aan als nieuw lid.  

 
7. Ledenwerving, ledenactivatie 
Alex heeft over het afgelopen fietsjaar door Corona niet veel te melden. Gelukkig 
konden we nog wel een MTB cursus o.l.v. Jan Willem Bouwman organiseren. Daar 
deden 6 mensen aan mee, waarvan 2 deelnemers van buiten. Helaas is niemand lid 
geworden.  
Alex doet nogmaals de oproep aan leden om zich beschikbaar te stellen voor 
Start2Bike. Gert Doornekamp kan dit niet meer doen ivm zijn knie-blessure.  

 
8. Bestuurs-mededelingen  

• Alex Wolf treedt af als bestuurslid. André bedankt hem, Alex is een sociaal 
mens, staat altijd klaar voor de Merel en had een behoorlijke volle portefeuille 
voor een ‘vrij lid’ van het Bestuur. Denk aan het zoeken van vrijwilligers, het 
organiseren van Start2Bike en Start2MTB, de Groene Hart Classic, 
kerstgeschenken etc.  
Alex krijgt bloemen en wijn van Fanny en Stefanie.   

• André geeft aan dat de leden zich moeten realiseren dat ook de andere 
bestuursleden hebben aangegeven na de huidige termijn te stoppen. Voor 
André zelf is dat nog 1 jaar, voor Stefanie en Gijs nog 2 jaar. Er moeten zich 
dus nieuwe leden melden om deze bestuursfuncties op termijn in te gaan 
vullen!   

• Stefanie en André delen de uitkomsten van de leden-enquête. In december 
heeft het bestuur met zo’n 20 leden gesproken en dat geeft een heel divers 



beeld. De rode draad is dat er behoefte is aan meer ‘op maat’ fietsen, kleinere 
groepen, flexibeler in de momenten. Hoe kunnen we dat als club faciliteren? 
Sommigen vrezen het uiteenvallen van de club als we niet meer allemaal op 
de vaste tijden rijden, anderen bevestigen de wens.  

• Aansluitend presenteert Fanny de Cycl app. Deze biedt die flexibiliteit omdat 
je als lid kunt aangeven wanneer je gaat fietsen, welke afstand en met welke 
geschatte snelheid. Deze app kan bestaan naast het schema dat blijft staan 
voor de woensdag, donderdag en zondag. Voorstel is om een tijdje uit te 
proberen of het werkt en dan te evalueren. Succes zal ‘m zitten in hoeveel 
leden hier actief gebruik van gaan maken. 

• Henk Mulder vraagt nog hoe we dit combineren met de fietscompetitie? De 
twee hoeven elkaar niet te bijten: de gereden ritten buiten de vaste clubritten 
om tellen mee in de kilometers (niet in de punten).  

• Henk doet verder nog een oproep om je aan te melden voor de 
clubcompetitie, er zijn er nog maar 13.  

• Jubilaris: Dingeman den Braber is 40 jaar lid, het bestuur zorgt voor een 
bloemetje.  

  
9. Verslag en/of plannen  

• PK Sport Bosdijkloopcommissie: plannen 2023 door Peter Meijer. Er zijn al 
veel voorinschrijvers en ook bij de Bosdijkloop zijn nog steeds vrijwilligers 
nodig! Peter van Adrichem wil stoppen als ‘spreekstalmeester’, André wil het 
wel overnemen. Ook weer de oproep om je als verkeersregelaars te melden!  

• Clubweekend 2022: zal zijn bij Van der Valk Wolvega, 27/28/29 augustus. De 
ritten zijn bekend, Fanny roept op wie mee wil om ze voor te rijden en de 
horecagelegenheden te checken. Spontaan bieden Mirjam en Ria zich aan, 
Richard en René Elenbaas ook. Er zal in een A en B groep worden gereden, 
70/120/100 km op de drie dagen.   

• Gert Doornekamp presenteert de nieuwe website van TTC de Merel, ziet er 
prachtig uit, iedereen wordt opgeroepen er veel gebruik van te maken! Loes 
zal bij Jan Willem checken of hij achtervang kan zijn voor Gert als beheerder. 
Richard Morssink heeft dit 11 jaar gedaan en wordt bedankt, ook met een bos 
bloemen die het bestuur zal bezorgen.   

 
10. Rondvraag 
Loes stelt een vraag over het door elkaar heen gebruiken van TTC de Merel de 
Ronde Venen en TTC de Merel Vinkeveen. Alleen dat laatste is juist, dit moet ook 
worden aangepast op de website.  
Loes stelt ook voor om ritten in de buurt bij ander verenigingen te melden in de 
eMerel. Dat vinden de meesten een goed idee, hoewel ook weer de wegzuigende 
werking van leden bij onze clubritten wordt gevreesd. Oplossing is om dan ook met 
elkaar een rit bij de buren te rijden. Gebruik daarvoor de APP!  
Alex doet nog een oproep om mee te werken aan de GHClassic op 12 juni. Er zijn 
uitpijlers nodig en taartenbakkers. Voor dat laatste meldden zich al een aantal 
dames: Miriam, Ria, Loes, Fanny en Stefanie  
 
11. Sluiting van de ledenvergadering om 21.45 uur door André Kroeze  
 


