
Jaarverslag 2011 

Alle begin is moeilijk; vallen en opstaan… 
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Namens het bestuur bied ik jullie vol trots ons tweede jaarverslag aan. 

 

Het tweede jaarverslag gaat over het jaar 2011. Het eerste anderhalf jaar 

was alles nieuw en onwennig. Dit jaar zou makkelijker moeten gaan. 

Niets was minder waar helaas. We kregen binnen de vereniging te 

kampen met valpartijen, ziektes, het wegvallen van de secretaris en het 

stoppen van de sponsors.  

 

Gelukkig bleken we flexibel en krabbelen we met elkaar na iedere dreun 

weer op. Hierdoor is de vereniging nog meer een (velo)vriendengroep 

geworden en begint iedereen zich thuis te voelen. Dit is te danken aan de 

inzet van het voltallig bestuur, maar zeker ook aan de renners, rensters, 

vrijwilligers, sponsors 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 heeft betrekking op de periode 1 januari 2011  

t/m 31 december 2011.  

 

We geven je 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 je veel leesplezier. 

 

Henry Danse 

Voorzitter 

 

Vacature 

Secretaris 

 

Miranda Danse-Klaassen 

Penningmeester 
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    Terugblik 2011 

Goed begin 

Vorig jaar sloot Susan van Wezel het jaar af door te beginnen met een zesde plaats in de 

veldritcompetitie, deze goede vorm weet ze door te trekken in het nieuwe jaar en in 

januari wint ze dan ook de Midden Nederland competitie veldrijden van 2010-2011.  

  

Geluk bij een ongeluk 

Kort daarna was het schrikken toen we over Jurjen Draaijer zijn ervaringen tijdens een 

wintersportvakantie hoorden. Jurjen komt zwaar ten val, belandt in het ziekenhuis voor 

een operatie, maar er wordt gelijktijdig een levensbedreigende aandoening 

geconstateerd. We schrikken behoorlijk en dan blijkt al snel wat een hechte club we 

hebben… iedereen informeert naar Jurjen. We maken een speciaal e-mailadres aan zodat 

hij alle steunbetuigingen zelf kan lezen, ook al vanuit het buitenland. En zodra Jurjen in 

Nederland uit het ziekenhuis is, gaat het bestuur natuurlijk op ziekenbezoek met een 

mega fruitvaas. 

 

Nieuwjaarsreceptie 

Zondag 30 januari hielden wij onze nieuwjaarsreceptie bij Care 4 Bikes. Tijdens deze 

receptie waren diverse potentiële leden aanwezig om de sfeer van onze vereniging eens 

te proeven. Blijkbaar smaakte het niet verkeerd en het gevolg was dat enige tijd later ons 

ledenbestand uitgebreid werd.  

 

MNC 

Tijdens de nieuwjaarsreceptie ontstaan de plannen om ook dit jaar alle Midden Nederland 

voorjaarsCompetitie wedstrijden te gaan rijden. De VeloVriendinnen zien het halen van 

het podium weer als doel. Maar ook de VeloVrienden gaan voor het klassement. Hierdoor 

ziet het district net als vorig jaar veel VeloVriend(inn)en. In het algemeen klassement 

wisten de VeloVriendinnen beslag te leggen op de eerste (Miranda Danse-Klaassen), 

tweede (Marion Gerssen) en vierde plaats (Tiny Breimer). Bij de Sportklasse zorgde Jan 

Sanders voor een vierde plaats in het algemeen klassement. Bij de veteranen eindigde 

Jan van der Wel in het algemeen klassement op een negende plaats. 
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Trainingen 

We proberen een doorstart te maken met de woensdagavond- 

trainingen, door te gaan werken met verschillende wegkapiteins  

die met elkaar afstemmen dat er altijd iemand aanwezig is.  

Om alles goed te promoten is het complete bestuur de eerste  

training aanwezig en vertrekken we, zelfs met een beetje miezer- 

regen, toch nog met 6 leden! 

  

ALV 1 

In april hebben we onze Algemene LedenVergadering en sluiten we ons eerste boekjaar 

af. Het jaarverslag en de jaarrekening worden goed ontvangen. Het bestuur ontvangt de 

complimenten over het positief saldo dat we bereikt hebben in anderhalf jaar. Tijdens de 

vergadering legt Loek Ietswaard zijn functie als secretaris neer, en we gaan voor de 

volgende ALV op zoek naar een andere secretaris. 

 

Eerste elitewedstrijd VeloVriendinnen Waddinxveen 

Voor de VeloVriendinnen heeft de goede start van het seizoen 

gezorgd dat ze de stap durven te zetten naar het rijden in het 

elitepeloton. Daar merken ze meteen dat het niveau echt een paar 

stappen hoger ligt. Dit keer rijden ze de wedstrijd uit als peloton 

(staart)vulling, maar het smaakt zeker naar meer! 

 

Trainingskamp 

Voor het tweede jaar gaan we op trainingskamp, dit keer iets later in de hoop goed weer te 

hebben. We arriveren op 12 mei met 10 leden in het kleine dorpje Strickscheid in de Duitse 

Eifel. Hetzelfde huis als vorig jaar, dus we weten alles zo te vinden. Dit keer is het weer ons 

iets gunstiger gezind en hebben we 3 dagen zon. Dat we 1 dag regen hebben was niet erg, 

we zetten een rondje uit en iedereen rijdt er 1 (of 2, 3)! Daarna wordt het wat droger en 

mede dankzij een minitractorrace tussen Miranda Danse-Klaassen en Tiny Breimer vloog 

ook de regendag snel voorbij. Alles bij elkaar hebben we bijna 450 km weggetrapt en is de 

band weer sterker geworden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eerste klassieker VeloVriendinnen  

Op 1 juni is het zover; de VeloVriendinnen Tiny Breimer en Miranda Danse-Klaassen gaan 

voor het eerst een klassieker rijden. Het loopt uit op een grote teleurstelling, na 10 km 

wedstrijd zit Tiny achter een valpartij en mist de aansluiting met het peloton en stapt 

daardoor uiteindelijk af. Miranda krijgt 15 km later pech. Jurjen Draaijer pikt Miranda en 

Tiny op en moet flink wat troostende woorden spreken tegen de twee dames die hun eerste 

klassieker onder de vlag van VeloVrienden in het water zien belanden. 
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Districtkampioenschappen tijdrijden 

Op Hemelvaartsdag 2 juni stond het Districtskampioenschap tijdrijden op het programma 

en onze aanwezige leden behaalden de volgende plaatsen: 

Sportklasse: 

Jan Sanders 4e  

Ben Gorissen 5e  

Masters 40+: 

Henry Danse 7e  

Vrouwen: 

Tiny Breimer 5e 

Marion Gerssen 8e  

Miranda Danse-Klaassen 9e  

  

Districtkampioenschappen op de weg 

Tweede pinksterdag, 13 juni, stond het Districtskampioenschap op de weg op het 

programma. Gewoontegetrouw werd er gereden op de dijk bij Wijk bij Duurstede. Dit jaar 

stond er een flinke wind, wat de wedstrijden erg zwaar maakte! Onze leden behaalden de 

volgende plaatsen: 

Masters 50+: 

Hans Krukkert 22e 

Loek Ietswaard 25e 

Sportklasse: 

Jan Sanders 1e  
Henry Danse 35e  

Vrouwen: 

Tiny Breimer 9e 

Miranda Danse-Klaassen 13e  

Marion Gerssen 16e  

 

Het pleziert ons dat Jan zijn favorietenrol binnen het district waar maakte en we voelen 

ons zeer trots dat we als jonge vereniging al een Districtskampioenschap in onze 

archieven kunnen bijschrijven. 

 

Valpartijen  

Helaas ontkomen leden van onze vereniging ook niet aan valpartijen. Het  

vreemde is dat onze leden wel aan elkaar verbonden lijken, want in het  

weekend van 3 en 4 juli komen maar liefst 3 VeloVriend(inn)en afzon- 

derlijk van elkaar ten val. Op zaterdag, tijdens de training voor de  

ploegentijdrit van Gilze, komt Tiny Beimer in aanraking met een achterwiel, precies op 

een stuk waar de snelheid flink hoog lag. Ze wordt afgevoerd per ambulance en wordt  

’s avonds naar huis gestuurd met een gebroken rib en flink wat schaafwonden.  

Op zondagochtend 4 juli komt Gerrit van den Bogaert, ons oudste lid, ten val. Hij krijgt een 

klapband midden in de groep en gaat hard onderuit. Gelukkig staat hij snel weer op, maar 

heeft toch flink wat schaafwonden en kneuzingen opgelopen.  

Ook Herman Henssen valt dit weekend, hij heeft de pech betrokken te raken bij een grote 

valpartij tijdens het NK masters in Volendam. Ook hij heeft zijn huid op het asfalt 

achtergelaten . 

 

Gelukkig blijken ze allen veerkrachtig en zien we ze allemaal zeer spoedig weer op de 

fiets zitten. 

 

 



Jaarverslag 2011 Wielervereniging VeloVrienden  

Terugblik 2011 
8 

Ploegentijdrit Gilze 

Een week na de valpartijen is er de ploegentijdrit te Gilze. Er stonden 

twee teams ingeschreven; VeloVrienden en VeloVriendinnen. Het 

vrouwenteam is afgehaakt na de valpartij van Tiny Breimer. Het 

mannenteam is optimistisch, ze hebben een prima training gehad, en 

hebben met elkaar drie doelstellingen afgesproken: 

1. heel over de streep komen; 

2. plezier hebben; 

3. niet laatste worden. 

De mannenploeg wordt 8e van 36 ploegen, met een gemiddelde 

snelheid van 42,5 km/u! Iedereen is euforisch, de doelstellingen zijn 

gehaald en het liep als een geoliede motor. 

 

Hartje zomer 

Hoewel het in Nederland maar niet echt zomer wil worden, zijn we wel actief. In juli rijdt 

Ben een mountainbike marathon in Oostenrijk, en in augustus komen er traditiegetrouw 

weer verscheidene renners voor onze vereniging uit in Oostenrijk.  

In de Radweltpokal heeft Herman Henssen de 44e plaats behaald, Huib Klip de 92e plaats 

en Gerrit van den Bogaert de 52e plaats, ieder in hun eigen categorie. 

In de Wilder Kaiser Bergpokal is Roel Satter 20e geworden. 

Op het WK Masters is Herman Henssen 59e en Huib Klip 76e geworden. 

 

Huwelijk 

Op 19 augustus trouwt Hans met zijn Hillienke. Als vereniging gaan we  

naar de receptie met een toepasselijk cadeau; een 36-spaaks wiel met  

daaraan een bijdrage van verschillende leden en de vereniging.   

Het is een schitterende dag! 

 

NK vrije renners Texel 

In september komen Marion Gerssen en Tiny Breimer uit op het NK tijdrijden voor vrije 

renners op Texel. Wederom haalt Marion zilver binnen, voor het tweede jaar op rij!  

Tiny haalt in de categorie masters de vijfde plaats. 

  

Duchenne Heroes 

11 t/m 17 september vindt Duchenne Heroes plaats; een mountainbiketocht over 700 km, 7 

dagen door 4 landen voor het goede doel Duchenne. Christy en Otto Nussbaumer hebben 

het hele jaar geld ingezameld en ervoor getraind, maar door slecht weer en ziekte kunnen 

ze niet optimaal presteren. Ze hebben uiteindelijk wel de eindstreep gehaald en zijn 

geëindigd op € 17.242,30 sponsorgeld voor het goede doel!  

 

Ploegentijdrit Vught 

De voor onze vereniging deelnemende ploeg staat gehavend 

aan de start. Frans van Eck had zich helaas af moeten 

melden wegens griep, en we konden geen vervanger meer 

vinden. VeloVrienden behaalt desondanks tussen de 24 

deelnemende ploegen een fraaie 6e plaats, met een tijd van 

1.02.46 en een gemiddelde van 43,30 km/u. Terecht werd na 

de rit opgemerkt dat doelstelling 3, “als we maar niet laatste 

worden”, wel kunnen vervangen door “gewoon top 10 rijden”.  
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Wederom valpartij 

In oktober worden we opgeschrikt door de zware valpartij die Jan Danse meemaakt. Hij 

breekt twee nekwervels. Na maanden in een brace komt hij er gelukkig goed doorheen.  

  

Koppeltijdritten Puttershoek  

Het seizoen sluiten we af met koppeltijdritten in Puttershoek. We rijden er met 3 koppels en 

hebben volop plezier. Vermeldenswaardig is dat Folkwin Hulshof samen met Henry Danse 

de snelste bruto tijd van hun categorie neerzetten.   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Open kampioenschap Utrecht 

Op de valreep van het seizoen weet Willem van Koetsveld  

op 23 oktober kampioen van Utrecht te worden door de  

wedstrijd in zijn categorie (60+) te winnen.  

Een mooie afsluiting van zijn “loopbaan” als renner,  

want hij besluit om ermee te stoppen.  

 

ALV 2 

In het najaar, tijdens de ALV, huldigen we Jan Sanders, vanwege het behaalde 

Districtkampioenschap. De drie sponsors die aan de wieg van de vereniging hebben 

gestaan besluiten te stoppen. Het bestuur is al enige tijd bezig nieuwe sponsors te vinden 

en presenteert reeds twee nieuwe sponsors. 

Iedereen is blij dat we in 2012 ook op trainingskamp gaan, er zijn ook plannen voor een 

clubkampioenschap tijdrijden. En het plan om vanaf 2012 aan te sluiten bij de NTFU wordt 

door de ALV aangenomen. Weer een stapje verder! 

Dat het nog niet is gelukt een secretaris te vinden is een smetje op het zo mooie jaar, maar 

gelukkig kan het bestuur ook zonder secretaris door. 

 

Het veld in… 

De veldrijders van onze vereniging kunnen weer beginnen…! Al vroeg in het veldritseizoen 

sneeuwt het, dus wordt het bikkelen in de kou. Susan van Domselaar (ja hoor, is dezelfde 

Susan (van Wezel), maar inmiddels getrouwd ;-), Marion Gerssen, Wim Lokers en Jan 

Sanders zijn geregeld in het veld te vinden.  

 

Conclusie 

In het kort kunnen we zeggen dat het heftige tijden zijn geweest, maar dat we met elkaar 

de vereniging een nog steviger fundament gegeven hebben.  

 

Op naar het volgend 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 2 leden, we hebben een vacature open staan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

De vacature invullen blijkt helaas lastiger dan gedacht. Ondanks twee advertenties is er 

niemand gevonden die zich in de gehele functieomschrijving kon vinden. De ALV steunt 

het bestuur in haar zoektocht, daardoor worden er wat voorwaarden gewijzigd, zodat 

voorzichtige gesprekken mogelijk zijn. Het lijkt erop dat in 2012 de vacature ingevuld kan 

gaan worden. 

 

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 ontvouwt het 

bestuur haar plannen voor het komende jaar.  

Lid Tiny Breimer 

Lid Ben Gorissen 

Reserve Wim Lokers 

Voorzitter Henry Danse 

Penningmeester Miranda Danse-Klaassen 

Secretaris Vacature 
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    De vereniging in cijfers 

Ledenaantallen: 

Soort lid: 31 december 2011 31 december 2010 

Licentiehouders 24 26 

Aspirant leden 17 12 

Donateurs 8 16 

Totaal 49 54 
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31 december 2011 mannen vrouwen 

Licentiehouders 19 5 

Aspirant leden 13 4 

Donateurs 7 1 

Totaal 39 10 
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    Colofon 

Teksten 

Henry Danse 

Miranda Danse-Klaassen 

 

Foto’s 

Wielervereniging VeloVrienden 

Stef van Gelderen 

Jurjen Draaijer 

e.a. 

 

Vormgeving 

MDKwebdesign 

 

 

© 2012 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 
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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