
 

  

 

7 Juli 2020 heeft, zoals aangekondigd, de Algemene Ledenvergadering 2019 van De 
Waardrenner plaatsgevonden. 

Wij waren zeer verheugd met de verhoudingsgewijs grote opkomst van leden (14). 
Daarnaast was de melding van verhinderde leden (7) opvallend, voornamelijk vanwege 
vakantieredenen. 

De vergadering is naar tevredenheid van het Bestuur verlopen.                                                 
Onderstaand wil ik enige agendapunten nader toelichten om u te informeren en bij te praten; 

1. Het boekjaar 2019 is met een positief resultaat van meer dan € 5.000,00 afgesloten, 
2. Tot het Bestuur zijn de heren Goos Janssen en Willem Nomen toegetreden. In de 

vacature van voorzitter kon helaas immer nog niet worden voorzien, 
3. Voor de Kascontrolecommissie 2020 hebben zich de heren Niels van der Velden en 

(na afloop van de vergadering) Willem Buitendijk gemeld, 
4. Het voorstel om Peter van der Velden tot erelid te benoemen werd bij acclamatie 

aangenomen, 
5. Met de voorgenomen plannen inzake de aanleg van een heus wielerparcours op 

Sportpark De Weijdehoeck en de daarmee gepaard gaande noodzakelijke 
investeringen (ca € 260.000,00) door De Waardrenner is de ledenvergadering 
conform hetgeen de verenigingsstatuten daarover bepalen unaniem akkoord gegaan, 

6. Wim van Herk heeft een duidelijke toelichting gegeven op het financieel plaatje dat de 
realisatie van de aanleg van het wielerparcours moet waarmaken, 

7. Roger Korevaar gaf een toelichting op de Bestuursplannen om delen van het asfalt 
van de aan te leggen wielerbaan te “verkopen” (te sponsoren). Tot de aanvang van 
de vergadering was al voor €5.000,- verkocht; na afloop van de vergadering was dit 
bedrag al opgelopen tot € 8.500,-. En het officiёle startschot van de campagne om 
het project via nieuwsgoeroe Jan Timmer in de publiciteit te brengen is nog niet eens 
gegeven!! 

8. Aan de oproep van het Bestuur om op welke mogelijke wijze dan ook een 
persoonlijke bijdrage te leveren in het kader van de uitbreiding van activiteiten door 
het realiseren van de wielerbaan, werd van meerdere kanten gehoor gegeven. 
Daarbij valt te denken aan Jeugdtrainers, juryleden, microfonisten, het comité ter 
realisering van de wielerbaan (mede ter ondersteuning van Wim van Herk), het 
comité ter viering van het 50- jarig bestaan van De Waardrenner, barbezetting,    
chauffeur naar wedstrijden, verkeersregelaars, etcetera. 

9. Wim van Herk wist nog mede te delen dat hij de verwachting heeft dat het aan te 
leggen MTB parcours in de Krimpenerwaard (lengte 27 km) waarschijnlijk voor het 
begin van de broedtijd in april 2021 zal zijn gerealiseerd.  
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10. Peter de Vries brengt de aspiraties van de huidige damesploeg onder de aandacht 
van de leden. 

 
Alles bij elkaar een zeer vruchtbare vergadering…. 
 
Ben van Ark 
 
Capelle aan den IJssel, 8 juli 2020 
 

 


