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Namens het bestuur bied ik jullie vol trots ons eerste jaarverslag aan. 

 

27 Juli 2009 ging onze vereniging van start. We hadden een droombeeld 

van de ideale vereniging: sociaal, sportief, gezellig; een hechte groep 

VeloVrienden. In een turbulent anderhalf jaar hebben we hard aan de kar 

getrokken om die droom waar te maken.  

 

We durven nu dan ook onze vereniging echt te typeren naar de drie 

hierboven genoemde kernwaarden! Dit is te danken aan de inzet van het 

voltallig bestuur, maar zeker ook aan de renners, vrijwilligers, sponsoren 

en ondersteuners.  

 

Zonder jullie geen VeloVrienden! 

 

Henry Danse 

Voorzitter Wielervereniging VeloVrienden 
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Het jaarverslag is opgesteld door het bestuur van Wielervereniging 

VeloVrienden en gaat over het eerste anderhalf jaar van het 

bestaan van de vereniging: van 27 juli 2009 tot 1 januari 2011.  

 

We geven u door middel van dit jaarverslag inzicht in de 

belevenissen van de leden, maar ook in onze organisatie en de 

cijfers die daarbij horen. 

 

Wij wensen u veel leesplezier. 

 

Henry Danse 

Voorzitter 

 

Loek Ietswaard 

Secretaris 

 

Miranda Danse-Klaassen 

Penningmeester 
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    Terugblik 2009-2010 

27 juli 2009… 

De handtekening werd bij de notaris gezet: dit was de officiële start van Wielervereniging 

VeloVrienden. We konden niet meer terug, maar wilden ook niet meer terug!  

In 2008 zijn de voorbereidingen al begonnen; district kiezen, sponsoren zoeken, naam 

bedenken, notaris vinden, doelstellingen maken. Op het moment van de handtekening viel 

alles op zijn plaats; de website kon de lucht in en leden werden aangetrokken… 

 

Kledingontwerp 

Ondertussen werd er door het bestuur ook hard gewerkt aan het kledingontwerp, vele 

ontwerpen kwamen langs voordat het werd wat het nu is. De kleuren waren duidelijk; 

rood-zwart-wit. Niemand in het district had die kleur, en gezien ons logo was de keuze 

snel gemaakt om ook iets met tandwielen te doen. 

 

Kennismaken 

In oktober hadden we genoeg renners die hadden toegezegd over te stappen naar de 

nieuwe vereniging. We hielden in november een meet & greet om elkaar te leren kennen, 

en dat werkte al meteen goed: de naam VeloVrienden had iedereen op het juiste pad 

gezet, en nieuwe contacten werden gelegd.  

 

De aansluiting met de KNWU vond 1 januari 2010 plaats en direct hadden we al fanatieke 

wedstrijdrenners.  

 

Nieuwjaarsreceptie 

De nieuwjaarsreceptie was met recht een succes te noemen! Met maar liefst 35 

bezoekers en een heuse loterij waren we meer dan tevreden. Na de nieuwjaarsreceptie 

groeien we nog wat meer; maar liefst 6 aanmeldingen van nieuwe leden! Blijkbaar hebben 

we een goede indruk gemaakt . 
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De seizoensstart 

Tijdens de Midden Nederland voorjaarsCompetitie ziet het district voor het eerst de 

VeloVriend(inn)en. En we maken indruk: 

In het algemeen klassement wisten de VeloVriendinnen beslag te leggen op de eerste 

(Christy), tweede (Miranda) en vierde plaats (Marion). Bij de Amateurs B zorgden de 

VeloVrienden voor een tweede (Jan) en vijfde (Peter) plaats in het algemeen klassement. 

Bij de veteranen eindigde Henry in het algemeen klassement op een tiende plaats en 

Otto op de zestiende plaats. 

 

Trainingen 

We motiveren elkaar en beginnen met trainen: Otto en Christy organiseren een lange 

trainingsrit vanuit Lienden op tweede paasdag en de eerste woensdagavond in april gaat 

de VVWAT (VeloVriendenWoensdagAvondTraining) van start.  

 

Eerste winst 

De KNWU wedstrijden zijn inmiddels begonnen, en al snel bewijst Jan Sanders dat zijn 

vorm zeer goed is door de Ronde van het Munnikenland te winnen! 

 

 

Trainingskamp 

Eind april/begin mei gaan we op trainingskamp met 9 leden naar het kleine dorpje 

Strickscheid in de Duitse Eifel. Ondanks dat het weer maar 1 dag echt heel goed was, 

hebben we met elkaar toch nog bijna 450 km weggetrapt en flink wat gepraat, gegeten en 

gelachen. 

 

Districtkampioenschappen 

In mei zijn de districtkampioenschappen, te beginnen met het districtkampioenschap 

tijdrijden te Baambrugge, waar maar liefst 7 VeloVriend(inn)en aan de start verschenen! 

Dat we in het eerste jaar van ons bestaan dan ook maar liefst drie medailles behalen is 

natuurlijk zeer uitzonderlijk en knap te noemen!  
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Tijdens het districtkampioenschap op de weg werden we vertegenwoordigd door 6 van 

onze renners, maar ook door twee vrijwilligers van onze vereniging. Het was een mooie 

dag met veel sportief geweld. Jan, Christy, Miranda, Marion, Robin en Otto sleepten er 

respectievelijk een 7e, 10e , 14e, 19e, 20e en 22e  plaats uit. 

 

Hartje zomer 

In de zomer groeit de vereniging gestaag door, vooral bij de niet-licentiehouders. Eind juli 

werd onze vereniging ook op de kaart gezet door de mountainbikers in een 

etappewedstrijd in Polen. Twee koppels hebben in een internationaal veld deelgenomen 

aan de Sudety MTB Challenge, waarbij het koppel Emiel en Robin 19e worden in het 

eindklassement. Het koppel Jan Willem en Folkwin vallen door materiaalpech helaas uit. 

 

In augustus komen er verscheidene renners voor onze vereniging uit in Oostenrijk.  

In de Radweltpokal zijn de volgende uitslagen behaald: 

In categorie L (1941-1945) is Herman Henssen 52e geworden. 

In categorie H (1952-1954) is Mari van Vessem 23e geworden. 

In categorie 70-74 (1936-1940) is Gerrit van den Bogaert 13e geworden. 

In categorie G (1955-1957) is Mari van Vessem 67e geworden. 

In de Wilder Kaiser Bergpokal is de volgende uitslag behaald: 

In klasse 6 (1941-1945) is Roel Satter 36e geworden. 

In het Wereld Kampioenschap Masters is de volgende uitslag behaald: 

In klasse 10 (1941-1945) is Herman Henssen 34e geworden. 

 

Tijdrijden 

Hierna was het de tijd van tijdritten; we rijden 2 ploegentijdritten ter voorbereiding op het 

NCK en een aantal renners zijn actief in koppeltijdritten of individuele tijdritten. 

 

Marion komt in september uit op het  

NK tijdrijden voor vrije renners en  

weet daar een mooie zilveren plak 

binnen te halen! 

  

Alle lof dan ook voor: 

 

Otto Nussbaumer, categorie Veteranen 50+, brons  

Marion Gerssen, categorie Dames, zilver 

Jan Sanders, categorie Amateurs B, zilver 
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NCK 

Begin oktober vaardigen we een volledige delegatie af naar het NCK. Met een damesteam, 

herenteam, ploegleider, mecanicien en ploegleidersauto zijn we op 2 oktober aanwezig in 

Hoogezand-Sappemeer en strijden mee in het tijdritgeweld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALV 

20 Oktober hebben we onze eerste Algemene LedenVergadering en wordt er over de 

eerste agendapunten gestemd.  

 

Het veld 

In oktober begint het veldritseizoen en Susan duikt meteen op in het districtkampioenschap 

Midden op 30 oktober. Ze weet daar een mooie 6e plaats te behalen. Verder rijdt ze de 

gehele MNC competitie in het veld. Ook Wim, Marion en Jan zijn geregeld in het veld te 

vinden.  

 

Conclusie 

Al met al een schitterend jaar met vele sportieve prestaties waar het bestuur en renners 

trots op zijn! Maar naast alle wedstrijden willen we toch ook de niet-wedstrijdrenners 

noemen die zich in verscheidene toertochten hebben laten zien en daar hun eigen 

sportieve doelen hebben nagestreefd.  

 

Met elkaar hebben we gezorgd voor een mooi sportief Velojaar.  

Op naar het volgende jaar! 
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    Organisatie 

Bij de oprichting wilden we vooral een heldere duidelijke organisatie neerzetten waarbij 

vooral korte lijnen met de leden belangrijk zijn. 

  

Ons uitgangspunt is: de vereniging is van de leden; alle activiteiten worden vóór en 

dóór de leden georganiseerd en uitgevoerd.  

 

De vereniging wordt draaiende gehouden door het bestuur én de leden. Met elkaar moeten 

we de vereniging vorm geven.  

 

Onderstaand schema geeft weer hoe wij de organisatie zien van de vereniging. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communicatie 

Om de communicatie onderling snel en soepel te laten verlopen hebben we gekozen voor 

moderne communicatiemiddelen zoals e-mail en internet en sinds eind 2010 ook een forum 

op het besloten deel van de website. 

Wielervereniging 
VeloVrienden 

Leden 

Bestuur 
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Het bestuur 

Het bestuur bestaat uit 3 leden 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het bestuur zal de dagelijkse gang van zaken voor de vereniging regelen en is daar ook 

verantwoordelijk voor. Het bestuur zal als collectief optreden met respect voor individuele 

activiteiten. Als regel geldt echter dat alle bestuursleden mede verantwoordelijkheid dragen 

voor elk individueel lid van het bestuur. Binnen het bestuur worden de werkzaamheden 

verdeeld. Het bestuur streeft er naar om een afspiegeling van de leden te zijn.  

 

Commissies 

Naast het bestuur is er slechts 1 commissie; de kascontrolecommissie. 

Deze bestaat momenteel uit: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens de ALV van 20 oktober 2010 is besloten dat we met een jaarlijks roulatiesysteem 

gaan werken, om zo te borgen dat kennis doorgegeven wordt en de commissie elk jaar 

voorzien wordt van ‘een frisse wind’. 

Het roulatiesysteem komt er in de praktijk zo uit te zien: 

2011: lid 1 en lid 2. 

2012: lid 2 en de reserve. 

2013: reserve en nieuw lid…etc… 

 

Algemene LedenVergadering 

Het spreekt voor zich dat het hoogste orgaan in de vereniging de Algemene 

LedenVergadering (ALV) is. De ALV komt minimaal twee keer per jaar bijeen; in het 

voorjaar en in het najaar. 

 

Tijdens de vergadering in het voorjaar legt het bestuur verantwoording af over het door 

haar gevoerde (financieel) beleid en tijdens de vergadering in het najaar vindt ontvouwt het 

bestuur haar plannen voor het komende jaar.  

Lid Elionora Visser 

Lid Ben Gorissen 

Reserve Tiny Breimer 

Voorzitter Henry Danse 

Penningmeester Miranda Danse-Klaassen 

Secretaris Loek Ietswaard 
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    De vereniging in cijfers 

Ledenaantallen: 

Soort lid: 1 januari 2010 31 december 2010 

Licentiehouders 15 26 

Actieve leden 3 12 

Steunende leden 12 16 

Totaal 30 54 
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31 december 2010 mannen vrouwen 

Licentiehouders 20 6 

Actieve leden 9 3 

Steunende leden 15 1 

Totaal 44 10 
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    Colofon 

Teksten 

Henry Danse, Miranda Danse-Klaassen 

 

Foto’s 

Wielervereniging VeloVrienden 

Stef van Gelderen 

e.a. 

 

Vormgeving 

MDKwebdesign 

 

 

© 2011 Wielervereniging VeloVrienden 

 

 

Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel 

van druk, fotokopie, microfilm, internet of op welke andere wijze dan ook zonder 

voorafgaande toestemming van Wielervereniging VeloVrienden. 

 

Deze uitgave werd met de meeste zorg samengesteld. Indien deze toch onjuistheden 

blijkt te bevatten, kan Wielervereniging VeloVrienden en de auteurs daarvoor geen 

aansprakelijkheid aanvaarden. 

 

 



Wielervereniging VeloVrienden is opgericht op 

27 juli 2009 en heeft haar statuten in een 

notariële akte vastgelegd. 

Wielervereniging VeloVrienden 
Nooitgedacht 40 

3701 AN  Zeist 

Correspondentieadres: 

Florijnstraat 7 

5237 NG  ‘s-Hertogenbosch 

 

Telefoon: 06-16195485 

Email: info@velovrienden.nl 

Website: www.velovrienden.nl 

 

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 

voor Midden-Nederland onder  

nummer 30267347. 
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