
 

Secretariaat: Ben van Ark               Postadres: Sofie Blank Erf 28 

Telefoon:        06-17396554    E-mail:       Info@waardrenner.nl 

Website:         www.waardrenner.nl   Bank:         Rabobank Krimpenerwaard  33 38 32 027 

 

 

 

 

                                                                                                                                                              
UITNODIGING voor de Algemene Ledenvergadering Verga dering aangaande kalenderjaar 2019.  
 
Beste Waardrenner, geacht lid, ouder of voogd van een Jeugdlid, 
 
Hierbij nodigt het bestuur van Wielerclub De Waardrenner u uit voor de jaarlijkse ledenvergadering.  
Volgens de statuten van de vereniging moet een algemene jaarvergadering plaatsvinden binnen 6 
maanden na afloop van het boekjaar. In verband met de Coronaperikelen heeft het Bestuur de situatie 
even aangekeken, maar nu lijkt het moment aangebroken om, coronaproef, de uitnodiging uit te doen. 
 
De vergadering zal dit jaar plaatsvinden op dinsdag 7 juli 2020 in ons clubgebouw aan de 
Weydehoeck in Lekkerkerk. De vergadering vangt aan om 20.00 uur en kent de volgende te 
bespreken onderwerpen. 
 
1.  Opening en vaststellen agenda. 
 
2.  Ingekomen stukken. 
 
3.  Notulen jaarvergadering vrijdag 15 maart 2019.  
 
4.  Jaarverslag 2019 van de secretaris. 
 
5.  Financieel Jaarverslag 2019 van de penningmeest er en verslag Kascommissie van  
     Wielerclub De Waardrenner. 
 
6.  Vaststelling van de contributies.   
     De diensten die De Waardrenner haar leden biedt zijn de laatste jaren en worden de komende  
     jaren aanzienlijk aangepast en verbeterd. Wij wensen en gaan ervan uit in positieve zin. Inmiddels  
     wordt er voor vergaderingen, wedstrijdjes op minimaal niveau, de jaarlijkse feestavond, de tijdritten,  
     de MTB tochten en trainingsavonden voor de Jeugd al gebruik gemaakt van de mooie       
     accommodatie aan De Weijdehoeck, zowel van het parcours als van de vergadermogelijkheden,  
     als van de moderne kantine, waar we een serieuze gastheer voor bezoekers kunnen zijn. Dit levert  
     onze vereniging al een substantiёle uitgavenverhoging op.                                                                     
     
     Het gebruik van deze locatie zal door de nu waarschijnlijke aanleg van het wielerparcours alleen 
     maar toenemen. Inmiddels heeft de wethouder Sportzaken van de Gemeente Krimpenerwaard in  
     een digitale vergadering met bestuurders van De Waardrenner en van partner SVN, de beheerder  
     van De Weijdehoeck, zich in maart 2020 uitgesproken dat Burgemeester & Wethouders van de  
     Gemeente Krimpenerwaard de plannen omtrent de ontwikkeling van Sportpark Weijdehoeck  
     omarmen. Dit is een enorme stap voorwaarts in de realisatie van de dromen van De Waardrenner,  
     namelijk een eigen clubparcours. Daarvoor zullen hoge investeringen moeten worden gedaan en  
     ook onze vereniging zal grote financiёle verplichtingen moeten aangaan. De mogelijkheden om  
     een en ander te bewerkstelligen zijn er, is de zienswijze van het Bestuur. Daarbij wordt verwezen  
     (ook )naar de (mondelinge) toelichting op agendapunt 9 door Wim van Herk en het  Bestuur. 
      
     Maar ook van de huidige individuele Waardrennerleden wordt een bijdrage gevraagd. Graag  
     vragen wij niet alleen instemming van de leden  voor onze plannen, maar ook toestemming  
     om de contributie voor het jaar 2021 met € 10, - per lid te verhogen.  Een en ander mede ter  
     realisatie van het plan Ontwikkeling aanleg wielerparcours in Lekkerkerk.  
     Daarnaast vragen wij ieder individueel Waardrennerlid, hun ouder of voogd in geval van  
     jeugdleden ook, of zij, gelet op ieders persoonljke aanwezige kwaliteiten, op welke manier dan ook      
     ondersteuning zouden kunnen bieden om de vereniging bij de uitvoering van de plannen bij te  
     staan.  
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     Want, door het aan te leggen wielerparcours zal de toeloop tot onze club alleen maar groter  
     worden. Wij roepen daarom een ieder lid op: als mogelijk voorzitter (we hebben een vacature!!),  
     financieel, als sponsor van het asfalt, als jurylid bij wedstrijden op termijn, als jeugdtrainer, als  
     bestuurslid, als lid van de jubileumcommissie, die het 50- jarig bestaan van onze vereniging moet  
     gaan voorbereiden, als lid van het Comité ter realisering van de wielerbaan, als microfonist, als  
     barman of /- vrouw, als terreinonderhoudsman/vrouw etcetera….een bijdrage toe te zeggen en ook  
     te leveren, op te staan en aan het werk te gaan voor onze vereniging!! 
     
7.  Begroting 2019.       
     De onder 3, 4, 5 en 6 genoemde stukken worden toegezonden aan de tijdens de  
     vergadering van 15 maart 2019 aanwezige leden en aan hen die zich daarvoor hadden  
     afgemeld.  
     (Voor de overige leden zijn ze per mail op te vragen bij ondergetekende). 
 
8. Bestuurssamenstelling/Voorziening in vacatures.     
    Het Bestuur was in 2019 als volgt samengesteld. 
    Voorzitter:  vacant  
    Secretariaat:  Ben van Ark 
    Penningmeester: Marlies van der Linde 
    Lid:   Matthieu Hendriks (per 18 januari 2020 afgetreden) 
    Lid Amateurzaken: Nils van Kooij 
    Lid Jeugdzaken: Roger Korevaar       
       
    Aangesteld door het Bestuur opereerde er ook al een aantal jaren een Jeugdcommissie, waarvan  
    Marlies van der Linde en Roger Korevaar ook al deel uitmaakten. Verder bestond de    
    Jeugdcommissie uit Carolien Eeftink, Willem Nomen en Goos Janssen. Begin dit jaar is aan de  
    Leden van de jeugdcommissie voorgelegd zich als lid aan te sluiten bij het zittende Bestuur en de  
    Jeugdcommissie op te heffen. Willem en Goos stemden hier mee in; Carolien zag daarvan af.  
    Het Bestuur vraagt de vergadering met de voorgestelde bestuursformatie in te stemmen.  
  
    Benoeming van de leden van de Kascontrolecommissie. 
  
9. Voorstel aanleg Wielerbaan 
    Voor uitleg hieromtrent wordt verwezen naar de op 15 juni 2020 aan de leden vooraankondiging.  
    Gelegenheid tot stellen van vragen. Verzoek aan de ALV om met de plannen van het  
    Waardrennerbestuur voor het aan te leggen wiele rparcours in te stemmen.   
   
10. Rondvraag.  
 
Wij rekenen, gelet op het belang van enkele bovengenoemde onderwerpen, op uw aller 
gewaardeerde komst! 
 
  
Namens het Bestuur van Wielerclub De Waardrenner, 
 
Ben van Ark 
 

Capelle aan den IJssel, 20 juni 2020 
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