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Motorclub “De Woldraiders” 
Opgericht 17 april 2001 
 
 
Secretaris: Leo Breedveld 
W http://www.woldraiders.nl 
E mailto:info@woldraiders.nl 
 
Penningmeester: Roel (R.E.) Bouwes 
Bankrekening NL44 INGB 0689 6337 26 
 
 
 
Algemene Ledenvergadering Motorclub De Woldraiders 
Datum: 11 maart 2016 
Locatie: Hotel Gelderingen 
Tijd: 20 uur 
 
Aanwezig: 
Arie van der Zouwen Karl Pieterson 
Klaas van der Knokke Harry Kaan 
Leo Breedveld Roel Bouwes 
Freddie Buitenhuis (vz) Gerard Wolters 
Jaap Haveman Jim Bon 
Rutger Sol Patrick van Olphen 
Gertjan Halman Leo Mijnten 
 
Afwezig met kennisgeving 
Dagmar van der Zouwen Dennis Bijlsma 
David Vonk Bert Verbeek 
Ilse Godwaldt- Niewold Berry Kuipers 
Marco van Galen Martin Schipper 
 
 
VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING D.D. 11-03-2016 
 

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom.  
 
Hij refereert daarbij aan onze kernwaarden. Wij, Motorclub de Woldraiders, staan voor: 

• Kernwaarden: Ried’n, vriendschap en respect! 
• Missie: Ried’n en plezier maken 
• Strategie: In groepsverband motorrieden en gezellige bijeenkomsten organiseren 

 
De voorzitter blikt ook nog even terug op de succesvolle en gezellige Nieuwjaarsreceptie, 
die sedert enige jaren weer georganiseerd is. Er was een leuke band, het is goed 
bevallen.  
 
Gerard Wolters is een nieuw lid uit Steenwijkerwold. We stellen ons even aan Gerard voor.  

 
2. Vaststellen agenda ALV 2016 
De vergadering gaat akkoord met de voorgestelde agenda.  
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3. Verslag Ledenvergadering 2015  
Het verslag van de ledenvergadering van 2015 wordt met algemene stemmen 
goedgekeurd, met een woord van dank aan de secretaris.  

 
4. Verslag secretaris 
De secretaris doet verslag over het verloop van 2014. Zo zijn we per saldo gegroeid met 4 
leden. In een paar jaar tijd zijn we gegroeid van 27 naar zo’n 40 leden. Nieuwe aanwas 
was nodig om verloop op te vangen en een stabielere ledenbasis te realiseren.  
Onze kernwaarden maken ons positief onderscheidend van motorclubs die negatief in 
de publiciteit komen. Nieuwe leden worden hieraan getoetst en dat geldt ook voor 
gedrag van bestaande leden. Het bestuur besluit over te nemen maatregelen indien 
leden onze kernwaarden niet naleven. Eén lid is geschorst wegens het schenden van 
onze kernwaarden.  
Sedert een jaar inmiddels, regelt het DB (Freddie, Roel, Gertjan en Leo) de dagelijkse 
gang van zaken. Ingrijpende besluiten worden in het Algemeen Bestuur genomen, dat 
zo’n 2 keer per jaar vergadert.  
 
5. Financiën 

a. Het financieel jaarverslag 2015 wordt uitgereikt en toegelicht door de 
penningmeester. Alle leden hebben netjes betaald.  

b. De kascommissie heeft een avond lang alle boeken ingezien bij de 
penningmeester. Een schrijffout van een van de leden hield het proces op, maar 
uiteindelijk klopten de boeken exact.  

c. De penningmeester reikt de begroting 2016 uit en geeft een toelichting. Er zijn 
geen vragen maar wel complimenten voor onze sponsoren! 

d. Het voorstel om de contributie op € 25 per jaar te laten wordt gejuich ontvangen. 
Tot slot stelt de voorzitter vast dat de leden het financieel jaarverslag 2015 en de 
begroting 2016 goedkeuren onder dankzegging aan de penningmeester en 
kascommissie.  

 
6. Samenstelling bestuur en commissies 

a. Kascommissie. Jim Bon is aftredend. De vergadering is akkoord met: 
o Ilse Godwaldt volgt hem op.  
o Ilse en Klaas van der Knokke vormen de kascommissie die de boeken van 2016 

gaat controleren te zijner tijd.  
o Jaap Haveman is reserve kascommissie lid 

b. Algemeen bestuur. De vergadering gaat akkoord met: 
o Het aftreden van Martin Schipper. De voorzitter komt niet toe aan de 

ingestudeerde dankzegging voor Martin’s jarenlange inzet voor het bestuur, 
aangezien Martin helaas ziek is.  

o Martin wordt opgevolgd door Jim Bon. Jim krijgt als speciale taak 
websitebeheer.  

o Verder zijn er geen bestuurswijzigingen. 
c. Het is niet gelukt een PR commissie op te richten want er zijn geen kandidaten 

gevonden. Vooralsnog worden de taken verdeeld binnen het bestuur.  
d. Het is wel gelukt een Lustrum commissie te installeren. Leden zijn Gertjan, Rutger 

en Jaap. De geplande lustrumdatum is 14 april. 
 
7. Activiteiten kalender 

a. De routeplanning 2016 die meegestuurd is met de uitnodiging wordt besproken. 
Een aantal keer wordt bij wijze van uitproberen op zaterdag gereden. Er is voorts 
in opgenomen één weekend Duitsland en een week Dolomieten. De leden gaan 
akkoord met de routeplanning 2016. De voorrijders worden per rit ingevuld.  
De vergadering stelt het weekend Duitsland 2017 vast op het tweede weekend 
van juni. Het bestuur buigt zich nog over de vraag of we een dag langer gaan 
(dus 4 dagen) dan wel dat we schuiven met de vertrek dag (normaal vrijdag).  
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b. Route 66. In 2017 gaan een 6-8 tal leden naar de USA om de Route 66 te gaan 
rijden. Het doel is de originele route te rijden, 4.300 km in 15 rij-dagen. Dit gaat 
gebeuren in de maand september. De leden die zich al opgegeven hebben, 
gaan in 2016 verder voorbereiden.  

c. Overige activiteiten. Geen suggesties behalve dan dat als je tussendoor wilt 
rijden, zet het dan op de groepsapp en je krijgt vrijwel zeker gezelschap. Ideeën 
kan je altijd kwijt bij de toercommissie! 

d. De vergadering complimenteert Karl en Angelika met de voorbereiding van het 
Duitslandweekend 2016. Leerpunt hieruit: zeer tijdig boeken! Juni is een gewilde 
maand, de hotels zijn snel bezet.  

 
8. Rondvraag 
Jim doet de suggestie voorrijders te vragen uit de groep niet aanwezigen.  

Dit kan, maar dat maakt de vaststelling van de planning dan onnodig complex. Het is 
ieders verantwoordelijkheid aan te geven, zo nodig vooraf aan de ALV, dat hij/zij voor 
wil rijden.  

Harry meldt dat hij soms informatie mist.  
Dat is mogelijk, er kan altijd een keer iets fout gaan. De afspraak is dat je alles op de 
mail krijgt en dat de groepsapp daarbij ondersteunend kan zijn. De app leent zich 
alleen voor korte mededelingen c.q. verwijzingen. De mail lezen blijft nodig.  

Rutger meldt dat hij alsnog meegaat naar het weekend Duitsland.  
Altijd goed, onder voorbehoud dat er bijgeboekt kan worden. Wil je zeker van een 
plekje zijn, tijdig aanmelden! 

Klaas vindt dat zo’n 10 rijders eigenlijk de max is voor het rijden in een groep.  
Daar is de vergadering het wel over eens. Echter we overschrijden dit aantal niet zo 
vaak, dus het wordt niet direct als probleem ervaren. Waken dat de keten niet 
verbroken wordt, door te wachten op afslagpunten op achterblijvers helpt natuurlijk 
ook.  

Roel meldt dat de contributie vanaf nu betaald mag worden. Het streven is dat ieder op 
1 mei betaald heeft.  
 
9. Sluiting 
De voorzitter bedankt de leden voor hun inbreng en sluit deze Algemene 
Ledenvergadering. 

 


