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Ledenvergadering FietsZe d.d. 7 november 2018. 
Plaats Brandweerkazerne te Vledder, aanvang 20.00 uur 
 
22 leden aanwezig en vijf afmeldingen. 
 
Aanwezig bestuursleden: Pieter Bosma (voorzitter), Bert de Ruiter (Penningmeester), Alle Heijman 
(bestuurslid MTB), Evelien Venema (secretaris). 
Afmelding bestuurslid Rob Bronkhorst. 
 
1. Opening 
De voorzitter heet iedereen van harte welkom op de tweede ledenvergadering van race & mtb club 
FietsZe. De agenda blijft ongewijzigd. 
 
2. Notulen oprichtingsvergadering 
De notulen worden akkoord bevonden en zijn daarmee vastgesteld. 
 
3. Ontwikkelingen en voortgang na de oprichting 
Tijdens de vergadering wordt de tijdslijn gepresenteerd. Een leidraad voor het bestuur om zaken 
geregeld te hebben. De tijdslijn is te optimistisch opgezet. De ledenvergadering is iets verlaat, in het 
huishoudelijk reglement staat okt/nov. Het presenteren van een shirt wordt qua tijd ook naar 
achteren geschoven. Dit heeft te maken met sponsoring. Binnenkort hoopt men een website in de 
lucht te krijgen. De club heeft onlangs de gewenste domeinnaam van FietsZe ontvangen. Er kan zsm 
aan de website gebouwd worden.   
Het bestuur hoopt in 2019 te kunnen starten met het aanleggen van een nieuwe mtb-route en deze 
vervolgens in de loop van 2020 te kunnen openen. 
 
a. Beleidsplan  
Het bestuur heeft het beleidsplan Van meet af aan 2018-2021 opgesteld. Het beleidsplan is getoetst 
aan de statuten maar niet door derden. Het plan zal na drie jaar herzien worden.  
Verder is er ten behoeve van de realisatie van een mtb-route een projectplan opgesteld. 
In de gesprekken met zowel de provincie als de gemeente over de aan te vragen subsidies zijn op 
verzoek beide plannen aan de gemeente en de provincie voorgelegd. Door zowel de gemeente als de 
provincie zijn de plannen goed ontvangen.  
 
b. Werkgroepen 
Het bestuur heeft vijf werkgroepen samengesteld. Daarin zitten de volgende personen: 
Sponsorcommissie: Rob Bronkhorst, Pieter Bosma 
MTB-route: Pieter Bosma, Alle Heijman, Henk Boers, Berend Slot 
MTB-commissie: Alle Heijman 
Race Commissie: Bert de Ruiter 
Kledingcommissie: Bert de Ruiter, Alle Heijman, Evelien Venema. 
 
De voorzitter geeft aan dat een aantal commissies uitgebreid moet worden qua bemensing.   De 
oproep wordt dan ook gedaan om na te denken in welke commissie men eventueel deel wil nemen. 
Hierbij is de sponsorcommissie niet onbelangrijk voor de vereniging. 
De kleding commissie laat in de presentatie een voorbeeld zien van een shirt.  De clubkleuren zijn 
zwart en heldergroen. Men geeft aan dat het voorbeeld wel erg donker is voor in het verkeer.  
De voorzitter geeft aan dat de commissie met een aantal opties komt en dit voor zal leggen aan de 
leden. Men moet zich thuis voelen in het tenue van de club.  
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NFTU raadt het bedrijf BioRacer aan om daar je kleding te bestellen voor de club, men heeft dan 
recht op korting als club. Dit wordt verder uitgewerkt.   
 
c. Projectplan mtb-route met begroting 
De route wordt getoond op het scherm. De voorzitter geeft aan dat in de omgeving Frederiksoord 
een familie pad komt met name gericht op mensen met een beperking. Deze route zal ongeveer 16 
km lang worden. Hier is de Maatschappij van Weldadigheid enthousiast over. Elk dorp krijgt zijn 
verbindingsweg naar de route en daar zullen informatieborden komen staan met info over de route 
en de horeca in de buurt.  
De kosten voor het aanleggen van de route zijn geraamd op 238.000 euro. De kosten zijn nauwkeurig 
in beeld gebracht over het gehele traject. Per strekkende meter liggen de kosten tussen € 1 en € 5. In 
de begroting zijn ook kosten meegenomen welke gemaakt worden door de vrijwilligers (o.a. koffie, 
aanschaf gereedschappen e.d.). 
De provincie neemt een derde van de kosten voor haar rekening en er is een toezegging gedaan door 
de gemeente in de vorm van subsidie en dat bedraagt 60.000 euro. Maar de gemeente is hierop 
teruggekomen. 
De wethouders van de beide gemeentes zijn zeer positief. Bij Gemeente Weststellingwerf is in eerste 
instantie op hun verzoek een zogenaamde budgetaanvraag ingediend, een bedrag van 75.000 euro. 
Dit om de lus naar Noordwolde te kunnen bekostigen. Het is belangrijk dat er meer leden uit de 
omgeving van Noordwolde zich aanmelden. Dit is belangrijk voor het draagvlak. De route is niet 
alleen bestemd voor Vledder. De uiteindelijke kosten voor dat traject liggen echter lager en de 
subsidie zal dan ook lager uitkomen. De provincie Drenthe heeft inmiddels de begroting 
goedgekeurd. Het bestuur moet er wel haast achter zetten, want de subsidiepot van de provincie is 
bijna leeg.   
Het projectplan wordt ook aan de leden gestuurd. 
 
d.  Sponsorplan 
Het sponsorplan is geschreven. Het doel is om de sponsoren zoveel mogelijk actief te betrekken bij 
de vereniging. Bij verschillende activiteiten, welke de club organiseert, de sponsoren uit te nodigen. 
 
4. Financiën 
a. Actueel financieel overzicht. 
Een actueel overzicht wordt gegeven door de penningmeester. Normaal gesproken wordt het 
financieel jaaroverzicht in voorjaar ledenvergadering besproken.  
Het bestuur heeft 25 x 35 euro kunnen gebruiken voor het oprichten van de club. Er zijn kosten 
gemaakt bij de oprichting zoals notariskosten en Kamer van Koophandel. Verder zijn er kosten 
gemaakt voor de PR van de club ten behoeve van de Ondernemingsbeurs te Frederiksoord.  
Er wordt gebruikt gemaakt van een bankrekening van de personeelsvereniging van de Brandweer.  
Bert is penningmeester van beide verenigingen. Er wordt gewerkt aan het verkrijgen van een eigen 
rekeningnummer bij de Rabobank.  
 
b. Vaststelling contributie 
Tijdens de vergadering wordt de contributie voor lidmaatschap vastgesteld. De contributie bedraagt 
60,00 euro per jaar, hierin zit een afdracht van 35 euro aan de wielersportbond NFTU.  25 euro komt 
dan ten goede aan de vereniging. De leden en het bestuur zijn verzekerd via NFTU.  Voordelen van 
het lidmaatschap van NFTU zijn: schade uitbetaling tot 1000,-- euro en men ontvangt 6 x keer jaar 
het magazine van de bond.  Onder andere wordt men op de hoogte gebracht van verschillende 
toertochten en deelname aan de toertochten wordt eenvoudiger gemaakt.   
Tijdens de oprichtingsvergadering in mei 2018 heeft het bestuur met de leden afgesproken dat men 
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een eerste inleg zou betalen van 35 euro.  Noodzakelijk om de kosten bij de oprichting van de 
vereniging te kunnen betalen. Dit bedrag zou later worden verrekend met de contributie van 2019.  
Helaas gaat dit niet lukken meldt de voorzitter, want de vereniging had gerekend dat de gemeente 
subsidie zou verstrekken voor de oprichtingskosten, maar helaas is de pot van de gemeente leeg.  Dit 
zal betekenen dat de terugbetaling van het inleggeld in twee stappen plaats moeten vinden, anders 
komt de vereniging uit op een negatief saldo.  
Vanuit de vergadering wordt geopperd om de huidige leden een brief te sturen met de vraag of het 
inleggeld teruggestort moet worden ja of nee. Dit kan ieder lid zelf bepalen en aangeven bij de 
penningmeester. Ook wordt aangegeven dat er wellicht leden bereid zijn om 35 euro extra te storten 
als bijdrage. Het bestuur zal met een voorstel komen. 
 
c. Benoeming kascommissie 
Met dank aan Jannes Prikken, Koop Eleveld en Tinus de Ruiter (reserve lid) is de kascommissie voor 
2018 bemenst. Elk jaar zal 1 lid aftredend zijn. 
 
5. Rooster van aftreden bestuur 
Het bestuur moet nog een rooster van aftreden opstellen.   
Voorstel: het huidige bestuur blijft zitten tot realisatie mtb-route is afgerond. Daarna allen aftredend 
en herkiesbaar volgens een dan ingaand rooster van aftreden. De vergadering gaat hiermee akkoord. 
 
6. Wat verder ter tafel komt 
Op de vraag wat doen de werkgroepen, benoemt de voorzitter de volgende taken: reglement maken 
voor gezamenlijk fietsen, uitzetten van routes voor toertochten, aanstellen van wegcaptains etc.  De 
werkgroepen kunnen nog wel wat mankracht gebruiken. 
 
Ten aanzien van de mtb-route worden er bij Maatschappij van Weldadigheid geen problemen 
verwacht. De route over de heide bij Doldersum zal verlegd moet worden op verzoek van Het Drents 
Landschap.   
De voorzitter geeft aan dat er medewerking is toegezegd aan de Kolonieloop. Voor deze loop zijn 
voorfietsers nodig en dat kan de club FietsZe leveren. Hier komt het bestuur te zijner tijd op terug. 
 
7. Sluiting vergadering 
Als laatste merkt de voorzitter op dat op 2 december de Pepernotentocht wordt gehouden. Start 
vanaf de brandweerkazerne om 09.00 uur.  
Iedereen wordt bedankt voor de aanwezigheid en inbreng en de voorzitter wenst eenieder wel thuis 
en sluit de vergadering om 22.00 uur. 


