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Alcmaria Victrix in het hartje van Noord-Holland voor gezellig fietsen! 
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 37e Jaargang nr 1 januari/februari 2016  
Erelid: W. Leemburg 
Het Bestuur: 
 

VOORZITTER SECRETARIAAT PENNINGMEESTER 

Hans Bos 
 J 
 

Sander Meijer Anjo Douma (tijdelijk opvolger) 

Justus van Effenstraat 62 
 
 
! 
 

Willem de Zwijgerlaan 136 Bergerweg 84c 

1813 KW Alkmaar 1814 KG Alkmaar 1817 BK Alkmaar 

072-5400648 06-14898935 072-5122929 

j.hansbos@live.nl sander.meijer@gmail.com adouma@xs4all.nl 

 
Toercommissie : Sander Meijer / Piet-Hein Horsten, tel.nr  072-5896191 
Clubhuis   : Kantine Sportpaleis, Terborchlaan 200, 1816 LE Alkmaar, tel.nr 072-5155222 
Bank   : RABO bank IBAN:  NL87 RABO 0376 4232 85 
Website / Email : www.tcav.nl / postbus@tcav.nl 
Webbeheerder : Ronald Mallant 
Lief en Leed  : Truus de Maaré, truusdm@quicknet.nl, tel nr: 072-5092746. 
Redactie   : Jack Narold , tel.nr 06-31780394 
 

Kopy maand maart inleveren voor 15 februari 2016 
Inleveradressen Kopie: 

Jack Narold 
Rottumstraat 4,  
1825 NM Alkmaar 
J.Narold1@upcmail.nl , tel.nr 06-31780394 

Advertentie Prijzen bv.: ± 18 X 6 cm = € 100,00 per jaar; aanmelden bij de redactie 
 

Contributie 2016 
Hoofdlidmaatschap (incl. NTFU) : € 46,00 per jaar 
Elk volgend gezinslid   : € 30,00 per jaar 
NTFU lid bij andere vereniging  : € 20,00 per jaar 
Jeugdleden t/m 17 jaar   : € 22,50 per jaar 
Aanmelden nieuwe leden: zie de website en download het inschrijfformulier of bel de ledenadministratie 

 
Kijk regelmatig op onze website/forum voor de actuele informatie van dit moment 

en bij twijfel over het doorgaan van de tocht!! 
 

Lid worden? 
Bel de leden-

administratie 06-
14898935 

Secretariaat  
072- 5616462 

http://www.tcav.nl/
mailto:truusdm@quicknet.nl
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Van de voorzitter 
Helaas valt er op dit moment weinig te vermelden daar is het dan ook wintertijd voor maar nog een maandje en dan 

start het seizoen alweer alleen de echte fanaten zijn gewoon blijven doorrijden, andere hebben hun heil gezocht in een 
sportschool of hebben hun fietsschoenen verruild voor schoenen met ijzers eronder allemaal met de insteek om lekker 

bezig te zijn en het gewicht een beetje op peil te houden. 

Deze maand zouden er twee mountainbike tochten worden gehouden waar er een van helaas gecanceld moest worden 
daar het sportpaleis op 31 januari ook een rommelmarkt had gepland. 

Bij de Noord Hollands langste kwamen uiteindelijk nog ruim 424 deelnemers op af gezien de druilerige omstandig- 

heden vlak voor de start viel dat uiteindelijk erg mee en de totale opbrengst van deze tocht bracht uiteindelijk nog een 
mooie 2100 euro op voor het Kika ( stichting kinderen kankervrij ). 

Verder wil ik nog even vermelden dat Nico Kuilboer een fikse blessure heeft opgelopen en daarvoor een operatie heeft 

moeten ondergaan met als resultaat zeker een aantal maanden niet op de fiets en dat heeft hij allemaal te danken aan 

een los lopende hond op de Voert die hem min of meer van zijn fiets scheurde / duwde, Nico we wensen jou een 
voorspoedig herstel. 

Ook vraag ik u aandacht voor de komende jaarvergadering op vrijdag 26 februari aanvang 8.00 uur!!! 
Zie de agenda eveneens in deze uitgave. 

 

 Hoe verder met Toerclub Alcmaria Victrix  - Piet Hein 

   Een stukje copij over de net gefietste Noordhollands Langste wilde me niet erg lukken. 
Gelukkig kreeg ik voorinzage in het verslag erover van en door Truus de Maaré. Daar was ik heel blij mee, want wat 

nog in mijn hoofd zat had zij al keurig opgeschreven en nog wat meer ook. Hulde daarvoor Truus en ook voor al je 

eerdere stukjes copij! Wat voor me overblijft om ook nu weer aan te geven: Welke leden willen de komende jaren ons 
cluppie gaan (be)sturen?  

Hans Bos heeft het dit afgelopen seizoen als interimvoorzitter geweldig gedaan. Peter Does is zelfs weer bij meerdere 

bestuursvergaderingen geweest. Sander Meijer is nu ook op meerdere fronten bezig (secretaris, toercommissie, 
communicatiecommissie). Jan Geert vd Bijl, Frans van Riemsdijk en Willem de Maaré gaan alledrie na 28 jaar ( ! ) 

stoppen als rayonhoofd van onze ATB-tak. Vrijwilligers lijken er nog voldoende te zijn, maar er moeten echt enkele 

mensen opstaan die die vrijwilligers willen gaan aansturen. 
Ikzelf heb, na jaren samen met Rob Klop en nu een jaar samen met Sander, al vaker aangegeven, dat ik mijn termijn 

als coördinator van de toercommissie nog netjes zou uitdienen. Bij de komende jaarvergadering is die termijn 

verstreken. Hopelijk steken dan enkele mensen hun vinger op om de vacature(s) op te vullen. 
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3 januari  2016 – Truus de Maaré 
Het jaar 2015 is voorbij en we zijn weer gestart met een ATB-

tocht in het nieuwe jaar. De laatste van dit seizoen. Vanmorgen 

regende het nog maar wat later in de morgen was het toch lekker 
droog. En voor alle deelnemers het geluk dat de wind uit het 

zuiden kwam. Op het strand dus heerlijk voor de wind.  

Er waren totaal 421 deelnemers. Een stuk of 8 kwamen van 

Texel. Gelukkig kwamen ze nog net op tijd aan bij de wielerbaan 
om nog te kunnen starten. En voor hen het geluk dat ze zo weer 

met de boot naar huis konden. Ze waren namelijk met de trein 

vanuit Den Helder gekomen. 
Op mijn post op de zeeweg nabij Schoorl aan Zee heb ik alleen 

maar heel blije mensen gesproken. Vol lof over de organisatie 

maar ook over het ATB-parcours, dat was goed te fietsen. Ze 
vonden het wel wat druk maar ach ja, dat weet je met zo’n tocht. Zover we weten zijn er ook geen ongelukken 

gebeurd onderweg .Wel een vrouw met een ketting die eraf was maar onze achterrijder Peter Rol heeft die er weer 

omgelegd. BRAVO Peter. 

Ook een BRAVO voor Cees en Cor. Daar waar de fietsers het strand weer op moesten richting Camperduin was het 
zand wel heel erg opgewaaid. Daar viel niet te fietsen. Cor had een schep in zijn auto en de mannen hebben een 

prachtige doorgang gemaakt voor de fietsers. Kijk, zulke leden moet je hebben om het voor de deelnemers goed te 

laten verlopen. Nu kom ik op het punt dat er verschillende mensen volgend jaar hun taak niet meer gaan uitvoeren. Na 

28 jaar helpen organiseren zet Willem de Maaré er een punt achter. Piet Hein stopt ook met zijn functie. Hij wil gerust 
nog wel assistentie verlenen op een post maar voor zijn andere taken moeten er toch andere mensen opstaan. Zo zijn er 

nog enkelen die er nu mee gaan stoppen. Mensen, wij hebben veel fietsers in de club die misschien die taken kunnen 

overnemen. En dat moet echt gebeuren want anders is er alle kans dat het ATB-gebeuren het nieuwe seizoen niet door 
kan gaan. Dus AUB sta op en doe ook wat voor onze vereniging. En als je dan alle dankbaarheid zie, van alle fietsers 

op zo’n dag dan weet je waar je het voor doet. Dus AUB, steek een helpende hand uit. 

Verder moet ik jullie even laten weten dat Nico Kuilboer is gevallen met de racefiets door toedoen van een hond. Nico 

heeft daarbij een grote knieblessure opgelopen en is inmiddels daaraan geopereerd. Ik ben namens de club bij Nico op 
ziekenbezoek geweest. Hij liep alweer met krukken  want het verhaal luidt, dat de dokter hem zo gauw mogelijk weer 

wil laten lopen. Dus mochten jullie je vervelen, een belletje naar Nico en dan vindt hij het misschien wel gezellig als 

een van de fietsvrienden op bezoek komt. 
Anjo mag sinds 1 januari aan zijn herstel gaan werken maar heeft de pech dat hij ook weer bestralingen moet 

ondergaan vanwege de prostaatkanker. Hij heeft wel het gevoel dat hij zich elke dag een heel klein beetje beter voelt 

dus wij duimen voor hem dat hij weer heel snel helemaal herstelt. 
Dan nog even over ons fietsmaatje Jo Dekker. Hoorde vandaag van Willem dat hij het afgelopen seizoen gewoon even 

ruim 9000 km heeft gefietst op de racefiets. Wat zeggen jullie van deze kanjer. Een voorbeeld voor ons allen. Als je in 

het begin zo in de kreukels ligt met je been en daarna zo weer kan opkrabbelen. Fantastisch hoor. 

Zo mensen, genoeg weer voor deze keer. Hoop dat we met zijn allen een heel goed fietsseizoen zullen hebben zonder 
nare valpartijen. 

 

Agenda Algemene Ledenvergadering d.d. 26 februari 2016-02-04 
1. Opening – Verslag Interin voorzitter 
2. Ingekomen stukken 

3. Verslag jaar (extra) vergadering 27-2-‘15/20-4-‘15 

4. Financieel verslag penningmeester 2015 

5. Kascommissie 
6. Aanpassen contributie (door het wegvallen van diverse inkomstenbronnen (computerrijden, bijdrage aan 

clubritten e.d., alsmede verhoging bijdrage NTFU) ontstaat er een exploitatietekort van 12,50 euro per jaar per 

lid) Om dit te compenseren stelt het bestuur voor: 
- Een contributieverhoging per lid 5 euro 

- Bijdrage clubritten zaterdag/zondag tot 100 km 1 euro 

- Bijdrage clubritten boven 100 km 1,50 euro 

7. Begroting 2016 
8. Verslag Toercommissie 

9. Uitleg Anjo Douma gesprekken met wielervereniging Alcmaria Victix 

10. Bestuursverkiezing 

Van de huidige bestuursleden is Piet Hein Horsten aftredend en niet meer verkiesbaar. Het bestuurslid 

tourcommissie is dus vacant. Van de tourcommissie wordt een voorstel voor een kandidaat verwacht! Anjo 
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Openingstijden 

Maandag : Gesloten 

Dinsdag : 09:00 – 18:00 

Woensdag : 09:00 – 18:00 

Donderdag : 09:00 – 21:00 

Vrijdag : 09:00 – 18:00 

Zaterdag : 09:00 – 17:00 

Bekend adres, Bekend gezicht….John staat weer als vanouds voor u klaar! 

Zilverstraat 8 
1811 DH ALKMAAR 

072-5823247 

Douma  is interim penningmeester en niet verkiesbaar. Het bestuur stelt voor als kandidaat penningmeester . . 

. . De bestuursleden Hans Bos en Sander Meijer zijn interim gekozen in afwachting van de fusiebesprekingen 
met wielervereniging Alcmaria Victrix. Omdat dit door gezondheidsproblemen is vertraagd wordt voorgesteld 

te benoemen als voorzitter Hans Bos en als secretaris Sander Meijer. Jack Narold was al bestuurslid en blijft 

dit. Akkoord gaan met thans zittende bestuursleden tot eventueel samengaan met wedstrijdtak Alcmaria 

Victrix. 
11. Deelname en Uitreiking Wereldbollen. Iedereen die zijn kilometers wil registreren voor de nieuwe competitie 

kan zich melden bij Peter Does, kosten zijn 15 euro per jaar, ingaande het nieuwe seizoen in maart 2016! 

12. Rondvraag 
 

Verslag Algemene ledenvergadering dd: 27 feb. 2015 te Alkmaar  
Afmeldingen: Ad en Anneke den Ouden, Pieter de Jong, Willem de Maaré,  

Jan Geert v d Bijl, Nico Kuilboer, Paul van Meel.  

Opening:  
Waarnemend en dagvoorzitter Rob Klop opent om 20.05 uur de vergadering en heet iedereen van harte welkom.  

Er wordt een minuut stilgestaan door het ontvallen van oud leden of partner van leden. tw Dirk de Boer, Willem 

Hageman, Loes den Engelsman, Trees Waslander en Grietje de Groot.  

Voorwoord dagvoorzitter 

We kunnen stellen dat dit een goed fietsjaar is geweest met veel mooie tochten en weinig problemen. Wel zijn er een 

paar valpartijen geweest waarbij zowel Paul van Meel, gebroken heup als Ties de Groot, sleutelbeen breuk geruime 

tijd niet meer konden fietsen. Dan natuurlijk het trieste bericht van Gerard Meereboer een fietser vanaf het 1e uur. 
Gerard heeft thuis een zwaar ongeluk gehad waarvan de gevolgen desastreus zijn. Wat we gehoord hebben zal Gerard 

waarschijnlijk zijn geliefde hobby niet meer kunnen uitvoeren. We hopen dan ook dat het voor Gerard draaglijk mag 

zijn en dat er toch een goed herstel mag optreden. Vanaf deze plaats wensen wij hem veel goeds en beterschap toe 
Nogmaals 2014, we hebben weer volop kunnen genieten van het fietsen met daarbij de fantastische en perfect 

georganiseerde tocht naar Straatburg. Wind in de rug, prachtige routes, grandioos weer en mooie afgestemde tochten 

wat km’s betrof. Ook de 3-daagse, helaas afgelopen jaar met minder deelnemers, kan terug kijken op een zeer 
geslaagde trip naar Brabant waarbij voor het eerst is afgeweken met de overnachtingen, geen Stayokay ’s meer. Wat 

het bestuur hoorde was dit een schot in de roos, goede kamers lekker eten en veel gezelligheid. De rit naar de Alpen. 

Het mooie stuk wat er in het clubblad is geschreven zegt genoeg en geeft aan dat ook deze trip prachtig en goed is 

verlopen. Het bestuur wil dan ook bij dezen de organisatoren van deze evenementen bedanken voor hun grote inzet en 
deze goed verzorgde trips. Het winterprogramma, de ATB tochten, zijn ook zeer goed verlopen. We hebben alles 

redelijk tot goed kunnen afstemmen met onze overleg partners het PWN en SBB en de particulieren. Ook voor onze 

vrijwilligers die helpen als verkeersregelaar was er het probleem om een certificaat te behalen via een E-learings 
project via de PC. Gelukkig, dit met een grote inzet van Piet Hein hebben al onze cursisten het benodigde certificaat 

behaald. Verder zijn er tijdens deze tochten, op kleine valpartijen na, geen noemenswaardige incidenten gebeurd die 

een tocht hebben verstoord. Alle tochten die gepland stonden zijn dan ook doorgegaan wel met enige hindernissen 

vanwege werkzaamheden in het SBB gebied en een ernstig ongeluk in Bergen aan Zee waardoor onze vrijwilligers 
moeizaam naar hun post konden komen. 

 



   6 

Het aantal deelnemers wat voor het goede doel heeft gereden, de Noord Holland langste, de tocht die in samenwerking 

met de andere verenigingen wordt georganiseerd, was totaal 560 deelnemers. De opbrengst van deze tocht was dan 
ook geweldig en er kon er een bedrag van € 3000,00 overgemaakt worden naar de stichting Home Ride. (Ronald Mc 

Donald Kinderfonds) Ook bij onze 3 geplande ATB tochten was er een goede deelname. We hebben 1093 

deelnemers kunnen inschrijven wat een heel mooi resultaat is. Zeker wil ik dan ook vermelden dat dit alleen maar 

haalbaar is door de grote inzet van de vele vrijwilligers. Perfect dat een ieder altijd weer aanwezig is. Ook hierbij 
natuurlijk namens het bestuur hartelijk dank. Verder hebben we, na de wisseling van de uitbater van het Sportpaleis, 

nu Peter Strabbing, een zeer goede en fijn contact en kunnen we zaken, die in het belang zijn van onze toer club, goed 

regelen. Ook de samenwerking met het Sportpaleis gaat prima zo hebben we de beschikking gekregen over een eigen 
archief kast en hebben we weer de mogelijkheid om in het Sportpaleis de bestuursvergaderingen te houden. 

Tegenvaller van dit afgelopen jaar is dat na veel lobbyen voor een uitbreiding in het bestuur zich geen kandidaat heeft 

gemeld wat inhoud dat we dit jaar hebben vergaderd met een onvolledig bestuur.  

Kleding presentatie:  
Het Woord wordt gegeven aan Arthur de Groot eigenaar van  

Sportswear De Groot (info@sportsweardegroot.nl) Schuit 16D 1724 BD Oud Karspel 0226-750810.  

Er is een ontwerp gemaakt waarbij in de oude kleuren van Alcmaria Victrix rood en wit zijn terug gekomen.  
Arthur verteld de verschillende mogelijkheden waar wij gebruik van kunnen maken, met of zonder rits, met of zonder 

rits op de achterzak, dames en heren uitvoering, ook voor de fiets broeken uitvoering in verschillende soorten zeem in 

dames en heren uitvoering.  
Er wordt geadviseerd naar het bedrijf toe te gaan om te passen, zodat naar ieder tevredenheid voor ontwerp en 

uitvoering zorg gedragen kan worden. De levertijd van de kleding zal ca 6 weken bedragen.  

Vervolg bestellingen worden pas in uitvoering gebracht als er minimaal 10 shirtjes en/of broeken zijn.  
De data s voor passen worden bekend gemaakt via de website.  

Er is v.w.b. de kleding betreft de vraag gesteld of er nieuwe clubkleding met een andere outfit aangeschaft 

moet worden. Daar de huidige kleding niet meer voorradig is en de vereniging er niet meer in investeert is er 

overgegaan naar Sportwear De Groot voor nieuwe kleding. Over het voorstel nieuwe clubkleding is tijdens 

de vergadering een stemming gehouden. Tijdens deze avond waren er 47 stemgerechtigde leden. De uitslag 

van deze stemming was 42 leden voor en 5 tegen de nieuwe club kleding.  
Er worden datums bekend gemaakt waarop wij de nieuwe kleding kunnen passen en bestellen, neem NTFU pas mee. 

Ingekomen stukken:  
- Er een buitenland tocht georganiseerd in 2016,naar Hamburg noord Duitsland.  

- Tevens wordt er weer een Alpen rit georganiseerd begin juni 2015.  

Verslag Jaarvergadering 15 februari 2014:  
Van de leden werden geen opmerkingen gemaakt op dit jaarverslag zodat deze met algemene stemmen is 

aangenomen. De secretaris wordt bij dezen bedankt voor het uitstekende verslag  
Jaarverslag Secretaris:   

Het huidige bestuur heeft het afgelopen jaar 10 reguliere vergaderingen gehouden en vergaderingen ter voorbereiding 

op de ledenvergaderingen. De vergaderingen zijn steeds vastgelegd in notulen. Actiepunten zijn, waar mogelijk, steeds 

zo spoedig mogelijk ter hand genomen en afgerond. Belangrijke aandachtspunten in 2014 waren:  



   7 

-de bestuurssamenstelling  

-het clubblad  
-mogelijke samenwerking met de wielren vereniging Alcmaria Victrix  

-lief en leed, verzorgd door Truus de Maaré,  

-snelheid en groepsindeling  

-openen en sluiten clubhuis  
-Aanschaffen van nieuwe fiets kleding  

-Sponsorrit van NH langste Ronald Mc Donald huis 3000.-  

Tijdens de voorjaarsvergadering van februari 2014 traden de volgende bestuursleden af:  
-Willem Tolman ( Voorzitter)  

Functie is dus op dit moment nog steeds vacant.  

Het ledenaantal stond in 2013 op 120. In 2014 zijn er 4 leden bijgekomen,  
waarvan 106 leden 10 gezinsleden en 4 leden die ook van 2 andere verenigingen lijd zijn (M leden)In totaal hebben er 

8 leden opgezegd en 12 hebben zich aangemeld. We zijn dus in het jaar 2014 er met 4 leden op vooruit gegaan. Ook in 

2015 rekent het bestuur weer op zoveel mogelijk betrokkenheid en medewerking van de leden.  

Verkiezing bestuur:  
Zoals al gezegd een lastig jaar zonder voorzitter en het wordt misschien nog erger als er vanavond geen bestuursleden 

zich aanmelden. Aftredend en niet herkiesbaar zijn Rob Klop na tien jaar de toercommissie op zijn schouders hebben 

gehad en Wim Westphal die voor een jaar toetrad en 3 jaar het secretariaat heeft gedaan. Beide heren houden er mee 
op en vervangingen hebben zich nog niet aangemeld tot ergernis van de dagvoorzitter.  Piet Hein neemt het woord om 

op gepaste wijze afscheid te nemen van beide heren met een mooie bos bloemen en een waardebon. Rob klop wordt 

voor zijn lange staat van dienst als bestuurslidmaatschap bedankt voor zijn inzet voor Alcmaria Victrix. Het voorstel 
  

 

 Piet Hein om Rob Klop Lid van Verdienste te maken wordt met luid applaus bekrachtigd. Piet Hein heeft tevens van 
de gelegenheid gebruik gemaakt om iets recht te zetten wat vorig jaar had moeten plaats vinden nl om ook Peter Does 

Lid van verdienste te maken voor zijn jaren lange inzetbaarheid voor Alcmaria Victrix als penningmeester en dan 

hebben we het niet over het maximale bestuurlidmaatschap maar van  15 / 16 jaar. Ook dit voorstel werd met 
algemeen applaus bekrachtigd. 

Kascommissie:  

De kas werd gecontroleerd door de heer Sander Meijer en mevrouw Marijke van Sluis .  

Zij verlenen de penningmeester decharge voor het boek jaar 2014. Applaus voor de Penningmeester.  
Voor komend jaar is Sander Meijer aftredend, hij heeft er 2 jaar opzitten.  

Als het komend boekjaar 2015, wordt de kas controle gedaan door Marijke van Sluis en Robbert Birikoven.  

Voor reserve heeft zich aangemeld Ton Vreeker en Pieter van der Terp.  

Financieel jaarverslag:  
Willem de Vroomen, penningmeester, begint met de uitleg van de Begroting 2015 en het financieel overzicht, en de 

balans van 2014. Grote verandering voor alle leden zal zijn dat er bij de toer tochten (CR en VTT-tochten) geen 

inschrijf geld meer wordt geïnd. Na uitleg van de penningmeester van het financieel overzicht en de begroting zien de 
cijfers er goed uit en zijn er geen financiële problemen voor het komende jaar 2015 / 2016 te verwachten.  

Gezien de huidige positieve financiën wat de T.C. Alcmaria Victrix  als vereniging op de bank heeft staan heeft het 

bestuur besloten dat voor het komend boekjaar geen verhoging in de contributie zal plaats vinden. Donateurs gaan 
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voor het komend seizoen € 10,00 betalen, tevens krijgen de donateurs het club blad toegestuurd.  Uit de vergadering 

kwamen geen opmerkingen zodat de begroting werd aanvaard voor het komend seizoen. 

 
 

Toercommissie; Het toer programma 2015 is bekend, Dit jaar wordt er een 3-daagse georganiseerd en volgend jaar 
2016 weer een buitenland tocht. Het bestuur komt met het voorstel om de 3-daagse en de buitenlandtrip om het jaar te 

organiseren. Dit voorstel wordt door de vergadering aangenomen. 

Rob Klop, legt uit dat de 3-daagse altijd wordt gehouden in het eerste weekend van september. volgens de kalender 

kunnen daar 1 of 2 dagen van augustus zitten maar het uitgangspunt blijft het 1e weekend van september.  
De toer commissie heeft gebruik gemaakt van de uitnodiging van de toer club UWTS uit Uithoorn , om samen het 

rondje Stelling te organiseren, of beter gezegd de Stelling van Amsterdam. Omdat de RWW tocht niet meer gereden 

wordt heeft het bestuur gemeend samen met de T.C. UWTC uit Uithoorn en Kennemer TC uit Heemskerk daarop in te 
gaan. Een kans om Alcmaria Victrix meer aanzien te geven. Hierna kreeg Anjo Douma het woord over de komende 

buitenlandse rit in 2016. Hans Bos had een opmerking over de 3-daagse die dit jaar een week later op de planning 

staat nl. de 1e week van September. Waarom is dat niet bekend gemaakt met de vergadering van de toer commissie  

Website: Ronald Mallant hebben we bereid gevonden om meer uit leg te geven over de website en het Forum van de 
T.C. Alcmaria Victrix. Op dit moment gaat veel communicatie via de mail bij leden onderling, Hij vraagt zich af 

waarom er zo weinig gebruik wordt gemaakt van het forum.? Het voordeel hiervan is dat je meer leden bereikt en dat 

meer leden ergens op in kunnen gaan . Bij uitnodigingen om fiets tochten te maken bijvoorbeeld.  
RM heeft een film op de website gemaakt die uitleg geeft hoe het Forum is te gebruiken, Inmiddels is de film 60x 

bekeken, een mooi resultaat. Vraag uit de zaal, waarom kan het forum niet gebruik worden zonder speciaal in te 

loggen?  Het is een bescherming voor ons zelf anders krijgen we heel veel spam op onze site.  
RM, Vraagt of er leden zijn die een extra uitleg willen hebben over het forum dit kan dan in een aparte bijeenkomst?, 

Daar er maar één hand omhoog ging, is de conclusie dat het filmpje duidelijk is en het inderdaad heel goed doet.  

Anjo Douma, blijft het forum toch lastig vinden daar wij veel leden hebben die te weinig kennis hebben om met het 

forum om te kunnen gaan en zelf geen PC hebben. Dit is ook de reden dat er een papieren versie van het clubblad 
blijft bestaan. Leden die geen PC hebben laten die zich melden bij het bestuur. 

Clubblad/nieuwsbrief: Jack Narold: Het clubblad wordt toch wel elke 5/6 weken uitgebracht, er blijkt op dit moment 

voldoende kopij voor handen. Er kwam een suggestie uit de zaal om mededelingen te gaan verspreiden via het Forum? 
Sneller kan nieuws niet bij de leden komen. Een goede suggestie die verder zal worden bekeken. Het clubblad wordt 

nu digitaal verspreid en ca. 7 leden krijgen het clubblad op papier toegestuurd. 

Huishoudelijk reglement:  
Het Huishoudelijk reglement is met algemene stemmen aan genomen.  

Prijs uitreiking computer rijden:  
Ook dit seizoen is er weer heel wat afgefietst door de leden.  

Peter Does heeft dat weer helemaal uitgezocht, De complete lijst wordt via een nieuwsbrief/clubblad bekend gemaakt, 
De winnaars met de meeste kilometers gereden in 2014 is: Hans Bos, met gereden kilometers van 19.000, wie kan 

daar aankomen? Wereld bollen zijn uitgereikt aan: Jan Dekker en Nico Kuilboer beiden met een totaal van 320.000 

km. Daarop volgend Hans Bos met 120.000 km en Robert Makkus met 40.000 km. 
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Rondvraag:  
Truus de Maaré, Als er mails worden verstuurd naar de leden dan graag in BCC zodat niet alle E-mails adressen voor 
een ieder zichtbaar zijn vanwege de privacy.  

Willem Tolman, Wat zijn de mogelijkheden om een Mointain Bike afdeling op te richten? Er zijn gesprekken gaande 

met de Wielren club Alcmaria Victrix, en die hebben een Mointain Bike afdeling. misschien komen er via die weg 

mogelijkheden.  
Lida Krom, Kan het bestuur onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om meer gebruik te maken van de media, 

bijvoorbeeld radio NH en de weekbladen. Het bestuur gaat dit zeker opnemen. Lida zelf gaat proberen om stukjes in 

de weekbladen te zetten.  
Anjo Douma, Is het mogelijk om ook op de woensdagochtend groepen te laten vertrekken met verschillende 

snelheden? Op dit moment rijden er op woensdag 2 groepen in verschillende snelheden te weten met een rijsnelheid 

van 25 en 28 km. Een derde groep met een lagere snelheid zal toch uit de leden zelf moeten komen, zijn er genoeg 
rijders die dat willen dan zal daarin door één van de leden het initiatief moeten worden genomen om dit op te starten.  

Jo Dekker, Het valt hem op dat er eigenlijk wel veel zwart rijders meerijden met de ATB tochten, Vraag is, is daar wat 

aan te doen? Best een lastig probleem , misschien nog meer vrijwilligers inzetten om te controleren , wat ook weer 

wacht tijden en veel organisatie met zich meebrengt , We moeten het maar voor lief nemen dat er altijd mensen zijn 
die daarop uit zijn . Geluiden uit de zaal zijn dat het ook wel me viel met het zwart rijden.  

Sander Meijer, hoe snel is de nieuwe kleding leverbaar? Levertijd is gemiddeld 6 weken.  

Levien Mechielsen, Deed een warme oproep aan alle leden om in het bestuur plaats te nemen, je leert er veel van en 
het is gezellig onderling. Wat verder te doen als we blijven zitten met een incompleet bestuur?  

Op dit moment is er maar één man die plaats wil nemen in het bestuur en zich in wil zetten voor de Toer commissie 

Sander Meier, applaus!Na nogmaals de vraag van de voorzitter wie zich kandidaat wil stellen voor een bestuursfunctie 
zijn er geen aanmeldingen gekomen. Hierop nam Anjo Douma het woord, en hij wil zich inzetten om een soort 

beleidsplan te maken , om daarmee nieuwe bestuursleden te prikkelen . Hij wil dit niet alleen doen, maar ziet graag dat 

de aftredende bestuursleden en de huidige bestuursleden daarin zitting nemen. Uit de vergadering kwamen hierop 

positieve reacties van gegadigden die hierin mee willen participeren.  
De volgende mensen hebben zich opgegeven, Robert Boek, Cees Bleijendaal, Peter de Laat, Hans Bos, Peter Bras, 

Sam Krom, Anton van Nimwegen en Sander Meijer. De eerste bijeenkomst vindt plaats op 23 maart in de 

vergaderzaal van het sport paleis. Blijven we wel zitten met een inkompleet bestuur?  

Sluiting:  
Niets meer aan de orde zijnde en iedereen dankend voor hen inbreng sluit de voorzitter de vergadering om 22.45 uur.  

Aan de bar was het weer druk, aan de aanwezigen zij ook de toer bescheiden uitgereikt. 

 

Rooster van Aftreden  

per februari 2015  

Functie  

Naam  Aangetreden  Herkozen  Aftredend  

Voorzitter  Vacant  -  

Secretaris  Vacant  -  

Penningmeester  Willem de Vroomen  2013  -  2016  

Bestuurslid  Vacant  

Bestuurslid  Piet-Hein Horsten  2010  2013  2016  

Commissieleden  

Redactie Clubblad  Jack Narold  2014           2017  

  

Theo Schilder Tweewielers; Koedijkerstraat 31;1823CR Alkmaar; Tel: 072 5112042 

 

Stap vrijblijvend even binnen. Uw Reparatie is bij ons in goede handen ! 

Openingstijden 
Maandag:  13:00 – 18:00 
Dinsdag: 09:00 – 18:00 
Woensdag: 09:00 – 18:00 
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Notulen  voor ingelaste ALV - Alkmaar,  20 april 2015 
Aanwezig:  R. Mallant, A.  v.d. Land, N. Kuilboer jr., R. Bakker, W. Tolman, C.Breed, W. Westphal, R. Bock, J. de Raadt, 
R.R.  de Hoop,  P.  v.d. Terp,  J Dekker, T. de Groot, P. de Laat, J. Molenaar, R. Klop, J. Danzl, K. de Boorder, A. 
Hoogschagen, F. Ronde, A. Kruyer,  H. Bos,  C. Kliffen, J. Narold,  A. den Ouden,  W. de Vroomen, A. Slegh, S. Krom, L. 
Krom-Ligthart, Ad den Ouden, Klaas, Roos,  S. Meijer 
Afwezig: P. Horsten,  C. Bleijendaal, A. van Nimwegen, T. de Maaré, W. de Maaré 

1) Opening 
Anjo opent de vergadering om 20:10 en heet iedereen welkom. 

2) Notulen  
Besproken zijn de notulen van de  ALV van februari.  
Er was geen commentaar op de notulen. 

3) Inleiding waarom vergadering 
Na aanleiding van ALV  in februari jongst leden kwam naar voren dat er wat problemen waren. En dat er nieuwe 
bestuursleden nodig zijn. Anjo had zich toen hard gemaakt. vervolgens 2 vergaderingen geweest voor een nieuw 
beleidsplan. En de uitkomst daarvan wordt straks voorgelegd. 

4) Presentatie  Meefietsen = Meedoen 
Anjo  heeft de presentatie voorgedragen.  De punten zijn netjes uit een gezet. 
Er waren hier en daar wat vragen maar die werden gaandeweg de presentatie beantwoord. 
Nieuwe afspraken 
We constateren dat er een aantal zaken in de club niet goed verlopen. Veel heeft te maken met organisatie, 
taakverdeling en communicatie. Het gevolg is dat iedereen en vooral individueel maar wat doet. Hieruit ontstaat 
weer een negatieve opstelling, elkaar de maat nemen. Verder is er onder de leden een sterk afwachtende houding, 
er zijn weinig leden die het initiatief nemen. Men is volgend van karakter, wil alleen (mee) fietsen, maar wel in 
clubverband zonder dat men daarvoor de verantwoordelijkheid aanvaard. Meefietsen is dus ook meedoen! 
We willen het verleden begraven. Uitgaan van de toekomst, met een actievere houding van de leden, waardoor 
iedereen iets doet, maar niemand te veel. Een houding van het bestuur of de coordinator regelt het maar is anno 
2015 volstrekt uit de tijd. De club zijn we samen. Iedereen doet wat. 
De organisatie en de communicatie moet daarvoor intern sterk verbeteren. Voor ieder lid moeten de afspraken en 
de gang van zaken in de club duidelijk zijn cq worden.  
Er is een nieuw organisatieschema nodig, waarin de taken van het bestuur en diverse werkgroepen  worden 
ondergebracht, waarop het bestuur kan besturen en leden meer betrokken worden bij de vereniging. Indien dit niet 
wordt bereikt en het bestuur als gevolg hiervan moet “trekken” dan is er geen draagvlak voor fietsen in clubverband. 
Het kenmerk van het nieuwe bestuur is delegeren, aansturen, handhaven van de gemaakte afspraken, 
vertegenwoordigen. In de werkgroepen wordt het werk gedaan. 
Nieuwe regels zijn tijdens de bijzondere ledenvergadering van 20 april jl. goedgekeurd. 

5) Vaststellen van het werken in werkgroepen onder bestuurlijke coördinatie 
Vaststelling van de werkgroepen Toertochten en werkgroep Communicatie. De werkgroepen zijn geaccepteerd. 

6) Vastellen van de werkzaamheden Werkgroep Toertochten 
De werkgroep toertochten staat onder leiding van de bestuurlijk coördinator. De werkgroep toertochten komt 1, 
max. 2x per jaar bij elkaar met als doel een toerprogramma op te stellen, de toertochten goed te laten verlopen en  
te evalueren 

Er wordt gesproken over: 

 2x per jaar een clubtocht begin en einde seizoen waar ieder lid aan deelneemt, de openingsrit en de sluitingsrit 

 Houden aan afspraken over route en stops van de door de eigenaar opgestelde betreffende tocht 

 Rijden met verschillende snelheden, evt met extra lus, als we maar gezamenlijk, of direct achter elkaar bij de stop 
aankomen 

 Afspraak is dat verschillende snelheden worden geaccepteerd en dat we groepen ook niet te groot willen maken 

 Wegkapiteins die hun groep aansturen en de gemaakte onderlinge clubafspraken handhaven 

 Ideeën voor nieuwe tochten of verbetering van bestaande tochten 

 Onderlinge communicatie over de tocht via GPS systeem zodat de route van de eigenaar van de tocht ook werkelijk 
wordt gereden. Willem de Maree, Hans Bos en Anton van Nimwegen zeggen toe alle uitgeschreven routes in de 
Garmin te zetten en deze ruim voor het houden van de tocht digitaal te verspreiden onder de eigenaren van de 
tocht, dan wel de leden die over een Garmin beschikken 

 De routes van de belangrijkste toer- en  meerdaagse tochten zijn ook vindbaar op de site 

 Gezamenlijk terugkomen naar vertrekpunt (zolang er geen clubhuis is, weinig zin) 
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Er is dus een onderscheid tussen taken van de toercoördinator (bestuurslid), eigenaar van de tocht, wegkapitein, 
routeplanners (digitaal) en kilometer registratie 
Het is belangrijk dat we voorlopig deze afspraken handhaven en niet telkens opnieuw op afspraken terugkomen. Dat 
wordt onwerkbaar. 
Werkzaamheden van de Werkgroep Toertochten tijdens de bijzondere ledenvergadering van 20 april jl. 
goedgekeurd. 

7) Vaststellen Deelnemers werkgroep  Toertochten 

 Eigenaar van de tocht 

 Wegkapiteins van de verschillende snelheidsgroepen, zoals zondagmorgengroep, groep 25 km per uur en groep 28 
km per uur, evt nieuwe groepen, als die ontstaan 

 De routeplanners GPS 

 Max 2 personen uit de club die leuke ideeën hebben over te organiseren tochten. Zij kunnen zich op de ALV 
beschikbaar stellen. Opgeven op ALV 

 Per deelnemer afzonderlijk kan een taakomschrijving nodig zijn. 
Er worden dus niet meer 1x per jaar op uitnodiging van de toercommissie en vrijblijvend, leden uitgenodigd om het 
toerprogramma op te stellen. Dit is het werk van de werkgroep geworden. 

Per deelnemer afzonderlijk kan een taakomschrijving nodig zijn. 

Deelnemers 
Piet Hein Horsten:  bestuurlijk coördinator toerprogramma 
Rob Klop:  eigenaar van tochten, wegkapitein 
Peter de Laat: wegkapitein zondagploeg 
Cees Bleijendaal:  wegkapitein zondagploeg 
Hans Bos:  wegkapitein 28 km groep + Garmin  
Peter Bras:  coördinator 28 km groep 
Ruud Bakker:  coördinator 28 km groep 
Anton van Nimwegen : Garmin 
Willem de Maree:  tochteigenaar + meerdaagse + Garmin 
Robert Boek:  winterfietsen 
Robert Makkes 
Peter Does: kilometerregistratie, prijzen 
Deelnemers zijn tijdens de bijzondere ledenvergadering van 20 april jl. goedgekeurd. 

8) Vaststellen werkzaamheden van Werkgroep  communicatie  
Communicatie wordt nu ingevuld door twee individuele personen: 
Jack Narold (clubblad) / Ronald Mallant (web site) 
Dat is onvoldoende. Men weet onvoldoende van elkaar, feed back is nodig, dat geldt ook voor bestuurlijke 
coördinatie, verzorgen van PR of bereik onder nieuwe doelgroepen.  Kortom de communicatie loopt op dit moment 
zo gebrekkig, dat samenhang en aansturing moet worden aangebracht.  

Focus: sneller en betere nieuwsvoorziening, kort er op zitten.  
Het lid kijkt ook naar zichzelf als je geen gebruik maakt  van de media voor nieuwsvoorziening. 

Werkzaamheden werkgroep  
Bestuurlijk coordinator draagt zorg voor 1x per 3 maanden bijeenkomst en aanwijzen eigenaren voor diverse 
onderdelen 

 Gebruik  stimuleren web site en forum 

 Andere digitale communicatiemogelijkheden onderzoeken (WhatsApp, Facebook) 

 Toerprogramma naar de wekelijkse sportagenda van Alkmaarse Courant 

 Maandelijks clubblad evt. tussentijds nieuwsbrief, voor verschijnen clubblad altijd communicatie en sparren met de 
bestuurlijk coördinator.  

 Nieuws kan op de site 

 Elkaar feed back geven, info naar buiten altijd onder meerdere ogen. 

 Onderzoek bereik clubdeelname nieuwe groepen (ATB) 
Werkzaamheden zijn tijdens de bijzondere ledenvergadering van 20 april jl. goedgekeurd.. 

9) Vaststellen van deelnemers van werkgroep Communicatie 
Deelnemers: 
Sander Meijer : Bestuurlijk coördinator  



   12 

Ronald Mallant : webbeheerder 
Willem Tolman: nieuwe doelgroepen/PR? 
Jack Narold : clubblad 

Samenstelling is tijdens de bijzondere ledenvergadering van 20 april jl. goedgekeurd. 
10) Benoeming van  (interim) bestuursleden 

Benoeming van Hans Bos als interim voorzitter en Sander Meijer als bestuurlijk coördinator communicatie met evt. 
secretaris als Peter Does  onverhoopt toch nee zegt. 
Samenstelling van nieuwe bestuur: 
Voorzitter: Hans Bos 
Secretaris : Sander Meijer  evt. tijdelijk Peter Does 
Penningmeester: Willem de Vroomen 
Bestuurlijk coördinator toerprogramma: Piet Hein Horsten 
Bestuurlijk coördinator communicatie: Sander Meijer 
Adviseurs: Wim Westphal, Anjo Douma. 
De nieuwe samenstelling van het bestuur is tijdens de bijzondere ledenvergadering van 20 april jl. goedgekeurd. 

11) Leden administratie 

Dit is geen aparte werkgroep. Het werk valt onder de penningmeester, maar wordt uitbesteed aan de 
coördinator ledenadministratie.  
Taken: 

- Schrijft nieuwe leden in  
- Informeert nieuwe leden over de clubregels 
- Informeert leden over het nieuwe lid in het clubblad 
- Introduceert nieuwe leden bij  één van de fietsgroepen, keuze snelheid 
- Verzorgt lief en leed 

Coordinator ledenadministratie : Truus de Maaré. 
12) Toestemming aangaan gesprekken met wielervereniging  

Anjo heeft toelichting gegeven dat er voorzichtig gesprekken zijn geweest met wielervereniging en dat er voor 
verdere gesprekken toestemming benodigd is van de leden. 

Toekomst TCAV, samenwerking wielrenvereniging 
Het is gebleken dat de TCAV weinig bestuurskracht op kan brengen. Er is meer dan voldoende 
betrokkenheid bij uitvoerende (“doe”) taken. Voor vernieuwing is meer bestuurskracht nodig, bv op het 
gebied van marketing (nieuwe groepen, bekendheid TCAV)  
De wielrenvereniging Alcmaria Victrix kampt een beetje met dezelfde problemen, maar heeft 
bestuurskracht.  Het is belangrijk dat fietsen in georganiseerd verband  ook in de toekomst bestuurlijke 
continuïteit nodig heeft. We vinden bv. bij de wielrenvereniging bestuurlijke kracht en Le Champion kan en 
wil ons veel vertellen over marketing, nieuwe groepen, gebruikmaking van hun adressenbestand. 
Het bestuur van de wielrenvereniging heeft de TCAV uitgenodigd om te spreken over samenwerking en 
zelfs een mogelijke fusie. Wij stellen voor om met behoud van het eigene van de TCAV samen met de 
wielrenvereniging  te onderzoeken welke samenwerking en zelfs welke fusie er mogelijk is en de 
uitkomsten daarvan voor te leggen aan de ledenvergadering TCAV.  
Wij stellen daarom voor om alle nieuwe bestuursleden op interim basis te benoemen. Wim Westphal en 
Anjo Douma hebben zich bereid verklaart de gesprekken met de wielrenvereniging aan te gaan. 
Aangegeven is dat de wielervereniging geen zware last meer heeft van het wielerbaan. Wielerbaan is in 
bezit van de gemeente. Toestemming voor gesprekken voeren met wielervereniging is tijdens de 
bijzondere ledenvergadering van 20 april jl. goedgekeurd. 

13) Rondvraag 
Vraag over bestuurswijze. Hoe halen we de 2025. Door de nieuwe regels en werkgroepen te hanteren hebben we 
handvaten voor de toekomst. 
Is bestuur bekend met cursus wegkapiteins van NTFU?   Antwoord was halfslachtig nee. Er wordt onderzoek gedaan 
of het nuttig is om meerdere personen op cursus te laten gaan. Veel  verenigingen (ook algemeen) loopt terug.  
Gemeente signaleert veel individuele sporters.  NTFU laat ook individuele sporters toe.  Daarmee vervalt  een 
motivatie van een sporter om zich te verbinden met een vereniging. 
W. Tolman:  Om nieuwe leden te werven  investeren naar buiten. Hoe profileren we ons. 
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S. Meijer:   Misschien is het wat om naar buiten te communiceren dat er ook meerdaagse en/of buitenland trippen 
georganiseerd worden. Daar op inzetten om nieuwe leden te werven. 
R. Bakker: Had commentaar op hoe kledinglijn tot stand is gekomen. Die discussie is afgekapt. Dat doet niet ter zake 
van deze bijzondere ALV. 
Ruud Bakker heeft zichzelf aangemeld als zijnde wegkapitein voor de vierde groep. 
(25 km groep, 28+ groep, zondaggroep, sneller) 
Karel:  Is er  genoeg financiële kennis in huis om een gesprek aan te gaan met de wielervereniging? 
Reactie van Anjo/Wim   wij durven deze gesprekken aan te gaan. 
Karel: Communicatie kan beter.  Reactie op het vervelend stuk in clubblad. 
Reactie Anjo:  Klopt dat is ook een rede van opstellen van werkgroep communicatie.  
Willem:  Heeft er nog iemand gedacht aan de Rabo-tocht?  
Anjo :  Jack regel jij dat? 
Lida:  Ik vind dat er veel werk is verzet door werkgroep. Applaus! 
Rob Klop:  Bedankt Anjo persoonlijk voor het in touw zetten van nieuwe aanpak vereniging.  
 

Verjaardagen januari en februari 2016 
1 januari   Jan Dekker                                              
1 januari   Piet Koster 

10 januari  Toon Brouwer 

13 januari  E. Meeken 
13 januari  Jolanda de Klerk 

15 januari  Henk v.d. Veer 

18 januari  Evert Hage 
23 januari  Henk Barbiers 

24 januari  Piet van der Terp 

27 januari  J. Groot 

29 januari  Maurits Vermeij 
30 januari  Ben Rasch 

 
06 februari     Cees Adrichem 

07 februari     Hans van Sluis 
12 februari     Hans Korsman 

12 februari     Gerard Meereboer 

15 februari     Henk Winder 
15 februari     Annita Meeken-Krom 

17 februari     Sander Meijer 

19 februari     Peter Does 

20 februari     Robert Boek 
23 februari     H. Witte 

 

VRIJDAG 26 FEBRUARI 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 20.00 – 22.30 
LOCATIE 

KANTINE SPORTPALEIS 
    

Toerprogramma Maart 2016 

DATUM NAAM VAN DE TOCHT SOORT AFSTAND STARTTIJD STEMPELTAFEL 

ZA 05 WARMING-UP-TOERTJE Gezam. NTB 9.00 Jack N. / Piet Hein 

ZO 06 DE ZONDAGPLOEG GT NTB 9.00 Cees / Peter 

ZA 12 CLUBTRAININGSTOERTJE GT NTB 9.00 Jack / Jan Dekker 

ZO 13 DE ZONDAGPLOEG GT NTB 9.00 Cees / Peter 

ZA 19 CLUBTRAININGSTOERTJE GT NTB 9.00 Rob K. / Jan Dekker 

ZO 20 DE ZONDAGPLOEG GT NTB 9.00 Cees / Peter 

ZA 26 LENTETOCHT GT NTB 9.00 Robert B. / Karel de B.  

MA 28 PAASHAASTOCHT GT NTB 9.00 Cees / Peter 
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Mooi en goed materiaal én perfect 
afgesteld is de basis voor elke goede 
prestatie. 
Dit doen we in 2015 al 30 jaar. 
Dus kom eens naar onze winkel en 
maak kennis met ons uitgebreide 
assortiment! 
Tot ziens in Petten 
 

A Bike Behind The “Dijk” 
Ir v/d Banstraat 14 Petten 
T: 0226-381367, E: info@beukersbikecentre.nl 
www.beukersbikecentre.nl 
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