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Notulen ALV 10 februari 2021 
 
Locatie: DigitaL via MS Teams (i.v.m. corona) 
  
 
Aanwezig: Bestuur en 17 leden 
Afwezige bestuursleden (met kennisgeving): Geen 
Het bestuur van de LWC ziet er momenteel als volgt uit: 
Fridse Mobach (voorzitter) 
Kees Witziers (penningmeester) 
Tom Mulder (secretaris) 
Steven Luijerink 
Willem Geesink 
Roy Schoppink 
Bart Dikker 
 
 

Opening 
Om 20.00u opent Fridse de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 
Kort staan we stil bij het overlijden van twee leden: Gert Bosch en Jan Boom 
 

Notulen d.d. 5 februari 2020 
Geen op- of aanmerkingen 
 

Mededelingen / ingekomen stukken 
Geen 
 

Terugblik 2020 
Fridse blikt terug op een bijzonder 2020, waarin er helaas weinig in grote groepen en met 
de vereniging is gefietst. Enkel de BWT begin 2020 is als clubtocht doorgegaan, daarna is 
alles in verband met corona afgelast. Wel hebben we in de zomer nog een corona-tocht 
met afsluitend bami (Wuhan) bij Dijk59 gefietst waar veel leden aan deel hebben 
genomen. 

 
Verslagen 
  a. Leden 

Tom laat zien dat het ledenaantal met 19 aan- en 19 afmeldingen gelijk is gebleven op 
353. In verhouding zijn er nog steeds weinig dames lid van de LWC, wel komen de 
meeste aanmeldingen voort uit de jeugd. 

  b. Financieel 
Kees presenteert de cijfers van 2020 met een heldere winst-en verliesrekening en balans. 
De inkomsten waren hoger dan de uitgaven, en de LWC heeft voldoende eigen 
vermogen. 
De kascontrolecommissie bestaande uit Sander Velthuis en Hennie Scheffer heeft 
besloten de penningmeester décharge te verlenen. 

 
De kascontrole over 2021 zal worden uitgevoerd door Hennie Scheffer (laatste keer) en 
Hans Hindriks (ook over 2021) 

 
Bestuursverkiezingen 

Fridse Mobach stopt als voorzitter en draagt de hamer over aan Bart Dikker. Wel zal 
Fridse bestuurslid blijven totdat corona voorbij is en de clubactiviteiten weer draaien. 
Fridse wordt bedankt voor zijn inzet en een live-afscheid zal nog volgen. 

 
Contributie 2021 

De contributie blijft ongewijzigd. 



 

 

 
W.v.t.t.k. 

Geen 
 
Rondvraag 

Geen 
 

Sluiting 
Fridse sluit de ALV over 2020. 


