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Hofkamp 230 
7582 GJ  Losser 
tel. (053) 538 27 20 
bank: 13.03.40.227 
email: info@lossersewielerclub.nl 

http://www.lossersewielerclub.nl 

NOTULEN LEDENVERGADERING 

1 februari 2018 

 
Aanwezig bestuur leden Afwezig M.K.G. 
Fridse Mobach 48 Roy Schoppink 
Sander Velthuis  Hans Hindriks 
Martin Overbeek   
Steven Luierink   
Willem Geessink   
   
   

1. OPENING 

Fridse opent de vergadering en heet allen hartelijk welkom.  
In zijn opening doet Fridse twee oproepen. 

1. De BWT en THT commissie kan fris bloed gebruiken, meldt je aan! 
2. In het voorjaar van 2017 zijn we bij het race fietsen gestart met wegkapiteins. Dit is echter 

richting einde van het race seizoen weggezakt. Fridse geeft aan dat we nieuwe 
wegkapiteins kunnen gebruiken. 

2. NOTULEN D.D.  FEBRUARI 2017 
Notulen worden akkoord bevonden 

3. MEDEDELINGEN / INGEKOMEN STUKKEN 
Geen 

4a. Afgelopen jaar 
Het gaat goed met LWC, het leden aantal stijgt licht en er wordt volop gefietst wat te zien is op Strava 
waar veel leden inmiddels gebruik van maken. 
Wel is er nog steeds behoefte aan jeugd trainers/begeleiders voor de jeugd (MTB). Het ouderkind 
fietsen vindt nog steeds elke maand plaats en ook is er weer meegedaan aan “Lekker Fit” een project 
vanuit de gemeente in samenwerking met de scholen. 
 
Een minder punt was afgelopen jaar het LWC-tje. Door verschillende redenen waaronder 
onderbezetting van de commissie en een misverstand bij de drukker is er geen LWC-tje uitgekomen in 
2017. Hiervoor gaat het bestuur samen met de commissie om tafel. Afgesproken wordt dat er in ieder 
geval een digitale versie zal uitkomen in 2018.  
 
4b Racecommissie 

De SBT Schöppingen Berg Tocht, is in 2018 gepland op 15 april 2018. Dit is na de tocht van 
Oldenzaal in het Teuteburgerwald. Hij is wel opgenomen in het Fietsblad voor NTFU leden.   

4c. MTB commissie / Jeugdcommissie 

De BWT en THT waren ook in 2017 geslaagde tochten zoals iedereen heeft kunnen ervaren. Met 
veel vrijwilligers is alles weer in goede banen geleidt. 
De BWT van 2018 zal flink gewijzigd worden dmv een nieuwe route. 
 
De jeugd heeft zijn eerste ‘jeugdkamp’ gehad en is twee dagen naar Tecklenburg geweest. Het 
was erg geslaagd en top geregeld door de vrijwilligers en begeleiders. Dit is voor herhaling 
vatbaar! 
De jeugd fietsen zijn afgelopen jaar verhuurd aan de Ijsclub voor clinics.   
 

4d. Materiaalcommissie 
De vaste MTB route vergt regelmatig onderhoudt. Regelmatig wordt er op een zaterdagochtend olv 
Willem Geessink onderhoudt gepleegd. Meld je aan wanneer je dit ook een keer zou willen doen.  
Verder is er bladblazer via een vergoeding van de regio beschikbaar gesteld.  
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4e. LWC-tje 
Zie punt 4a 
 
Martin ligt de financiële situatie toe middels de sheets. 
 
Financieel verslag: 
Martin Overbeek licht zijn financieel overzicht toe.  
In 2016 heeft LWC een goed financieel jaar gehad. De toertochten waren goed bezocht (SBT, 
THT, BWT). Op de sheets licht Martin de Balans en de V&W rekening toe.  
De contributie is stabiel gebleven en vanuit de regio is er wat geldt beschikbaar gekomen voor 
materiaal. 
De balans laat verder zien dat er wat minder rek. courant is door de nieuwe wijze van de 
clubkleding. 
 
Secretariaat: 
Sander neemt de ledengroei en de doorsnee van het ledenbestand van de afgelopen jaren door.  
 

6. VERKIEZINGEN 
Bestuur:  
Kees Witziers zal toetreden tot het bestuur en zal de taken van Martin Overbeek gaan overnemen 

als penningmeester. 
Tom Mulder zal toetreden tot het bestuur als secretaris aangezien 
Sander aftreedt en zichzelf niet verkies baar meer stelt.  
 

 
Kascontrolecommissie: De kascontrole commissie: Harry Lohuis en Paul Scholten hebben 

de financiële situatie van LWC gecontroleerd. Deze is volgens Paul 
Scholten akkoord.  
De kascontrolecommissie geeft aan dat LWC een financieel 
gezonde club is en verleend de penningmeester décharge. 
 
Voor komend jaar zullen Harry Lohuis en Peter Dost de kascontrole 
commissie gaan vormen. 

7. CONTRIBUTIE 2018 
Niet verhoogd, wellicht voor 2019 zal dit anders zijn. 

8. RONDVRAAG 
Ben Mulder vraagt zich af of er iets zou kunnen komen als een “smoelenboek” Hier zal naar 
gekeken worden. 

9. SLUITING 
Fridse bedankt alle aanwezigen voor hun belangstelling en inbreng en wenst iedereen wel thuis. 


