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Van onze voorzitter. 
Wat een enerverende periode hebben wij achter de bestuursrug! Maar laat me, voordat ik 
daaraan begin, eerst iedereen, die iets met onze vereniging te maken heeft (op welke 
manier dan ook) een bijzonder goed 2004 toewensen en dan natuurlijk vooral op sportief 
gebied, want daar gaan we toch uiteindelijk met z’n allen voor! Dan terug naar de 
enerverende periode. Zelfs in ons jubileumjaar kan ik me geen periode herinneren, waarin 
we zo intensief met de vereniging bezig zijn geweest, maar, terugkijkend, vinden we, dat 
het het allemaal zeker waard is geweest. Voor de leden kwam het misschien allemaal 
uiterst gecontroleerd over middels de buitengewone ledenvergadering en daarna de twee 

kledingpasdagen, maar daartussendoor is er nog ongelooflijk veel de revue gepasseerd. Graag pak 
ik de draad nog even op bij de buitengewone ledenvergadering. We presenteerden daar vijf 
kandidaat-sponsors. Al vrij snel na de genoemde vergadering haakten Pellikaan Verpakkingen en De 
Heer Groep af. Natuurlijk speet ons dat bijzonder, want niet alleen betekende dat verandering van 
plannen, maar vooral een afhaken van twee kandidaat-sponsors van het eerste uur! Voor ons 
betekende dat opnieuw berekenen en bespreken van de mogelijkheden en daar rolde toch een wat 
ander verhaal uit, dan we op de ledenvergadering hadden verteld. Natuurlijk konden we daar op zo 
korte termijn (nog voor de pasdagen) geen extra vergadering voor uitschrijven, dus hebben we 
geprobeerd via een presentatie op scherm tijdens het kleding-passen iedereen te informeren. 
Allereerst kwamen de drie sponsors definitief op de kleding te staan: Reaplus/Impulse, Pro-At en 
SSPB/Bouwhuijs. Vervolgens kwamen we gezamenlijk tot de conclusie, dat de rode kleurstelling te 
veel aan de “Hans Anders periode” deed denken en om meteen in 2004 aan een nieuw imago te 
kunnen gaan werken, werd besloten over te stappen naar een blauwe kleurstelling. De belangrijkste 
verandering (lees: verbetering) voor de leden was echter, dat het voorgestelde kledingpakket (shirt 
korte mouw en jack lange mouw) ineens werd uitgebreid met een korte koersbroek en dat met 
dezelfde eigen bijdrage en borg. Tijdens de pasdagen bleek alles prima te verlopen en er werd gretig 
gebruik gemaakt van de mogelijkheid kleding voor eigen rekening bij te bestellen. Inmiddels is de 
complete bestelling de deur uit en dat wordt dus eind februari nog een aardige klus om alles bij de 
juiste personen te krijgen! De eerstvolgende belangrijke gebeurtenis voor iedereen zal de 
jaarvergadering gaan worden, die we hebben gepland op 9 februari. Zoals beloofd op de vorige 
jaarvergadering, staan in dit toernieuws wat stukken voor deze vergadering afgedrukt, zodat de 
voorbereiding wat gemakkelijker zal verlopen. Tevens wordt het bovenstaande verhaal nog eens 
uitgebreid aan de orde gesteld, zullen we zien, wat dit alles financieel betekent, maar wordt toch ook 
het fietsseizoen voorbereid (programma en twee snelheidsgroepen). Me dunkt, toch voorwaar een 
agenda, die verplicht tot aanwezig zijn!! We rekenen dus op een grote opkomst.  Gaan we toch ook 
alvast voorzichtig denken aan fietsvoorbereidingen voor het komende seizoen, dus dat betekent 
werken aan de conditie maar natuurlijk ook het klaarmaken van de fiets! Het zal zeker een 
gedenkwaardig jaar worden!  
   

Ad Stam.  
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:stam22@zonnet.nl


Toerwetenswaardigheden.  
** De redactie wenst alle leden een gezond en sportief 2004 toe. Hopelijk gaan we  
    een flitsend seizoen tegemoet in onze nieuwe sponsorkleding.  
   
** Hééé, wat is dat nou??? Er is geen felrood Toernieuws in de bus gevallen,  
    maar een blauw exemplaar!!! Jazeker, bij nieuwe sponsors hoort ook een andere 

kleur. Aangezien de sponsorkleding als hoofdkleur blauw heeft, vond het bestuur dat dat ook de 
nieuwe kleur van de omslag moest worden. Toegegeven, het is even wennen na zoveel jaren het 
vertrouwde rood, maar wij vinden het heel geslaagd en je moet ook wel eens wat durven veranderen, 
toch? Vanaf nu valt er dus, hopelijk voor vele jaren, een blauw Toernieuws in de bus.  
   
** In dit eerste Toernieuws van 2004 vindt u de agenda voor de jaarvergadering van onze 
toerafdeling op maandag 9 februari. Ook staan er, zoals toegezegd op de vorige vergadering, 
verschillende stukken die behandeld zullen worden, zodat een ieder ze ruim van te voren kan 
doorlezen. Kijk verderop in dit Toernieuws, maar vooral:  
Kom op 9 februari naar het clubhuis toe!!  
   
** In het vorige clubblad is het concept jaarprogramma opgenomen, zodat iedereen er naar kon 
kijken en op de jaarvergadering zal er verder naar meningen gevraagd worden. Duidelijk is in ieder 
geval dat we op zondag 22 februari voor het eerst met elkaar op de fiets zullen stappen om het 
nieuwe seizoen officieel te openen en hopelijk is dan ook de nieuwe sponsorkleding klaar. Dat zou 
het extra feestelijk maken. Laten we in ikeder geval met elkaar proberen er een fantastisch seizoen 
van te maken 

   

Marmotte 2   

Nog wat wetenswaardigheden uit La Marmotte 2003 :  
   
De winnaar, Laurens ten Dam uit de Rabo-ploeg, reed 'm in 6:07:04u. met een gemiddelde van 28.44 
km/u.! Da's dus bijna 2 x zo snel als ondergetekende: 14:49 km/u. ......  
   
Bekende Nederlanders namen ook deel :  
   
Ralf van der Rijst        07:15:17u.  
Laura Verhoeven        07:32:33u. (al jaren beste Nederlandse)  
Gretha Smit                07:55:52u.  
Carl Verheijen            08:18:53u.  
Ids Postma                 08:50:27u.  
   
   

Rob van der Hoog   

 

 

 

 

 

 



BIJZONDERE LEDENVERGADERING DTC DE MOL.  

Datum: 26 november 2003  
Notulen  
De vergadering is uitgeschreven naar aanleiding van de zoektocht en de resultaten naar nieuwe 
sponsoren.  
   
Alle leden zijn door middel van een brief benaderd.  
   
Aanwezig 80 leden: incl. bestuur.  
   
Agenda:  
    1.    Nieuwe logo  
    2.    Zoektocht sponsoren  
    3.    Sponsoren 2004 – 2006  
    4.    Kledingleverancier  
    5.    Kledingontwerp  
    6.    Bestuursvoorstel  
    7.    Besluiten aanschaf / draagplicht  
    8.    Rondvraag  
    9.    Sluiting  
   
Ad opent de avond en merkt op, dat men in groten getale gehoor heeft gegeven aan de uitnodiging. 
Het geheel wordt ondersteund door een sheetpresentatie, met behulp van een beamer.  
   
1. Mede dank zij grafisch ontwerper Rob de Zeeuw, kunnen we een totaal nieuwe start maken. Hij 
heeft een nieuw logo ontworpen. De 3 banen vertegenwoordigen Dordrecht, de fietser spreekt voor 
zich.  
   
2. Midden 2002 heeft Hans Anders bekend gemaakt niet verder te gaan met de sponsoring. Dit was 
ook voor de beide andere verenigingen, in Susteren en Zutphen, het geval. Er werd een speurtocht 
naar nieuwe sponsoren gestart. 4 bestuursleden hebben deze zoektocht op zich genomen. De lijst 
met namen werd verdeeld en ze zijn aan de slag gegaan. Op 3 bedrijven, die door lidmaatschap al 
een band met de club hebben, na leverde de zoektocht niets op. Antwoorden als ’we moeten 
bezuinigen’ of ‘ we moeten mensen ontslaan’ kwamen ze geregeld tegen. De contacten, die wel 
positief waren, werden d.m.v. een presentatieboekje uitgebreid ingelicht over de club. Op de valreep 
waren nog 2 bedrijven geïnteresseerd in evt. sponsoring. De kledingleverancier stopt een bedrag in 
de pot, hetzelfde heeft Chris Ockeloen gedaan.  
   
3. We hebben het over de bedrijven: Pellikaan ( o.a. verpakkings-, decoratiemateriaal en 
kantoorartikelen), de Heer Groep ( o.a. software, bedrijfsadvies, projecten), Reaplus ( revalidatie en 
integratie) en SSPB ( timmer- en metselopleidingen). Hier moet opgemerkt worden: er is nog niets 
getekend! Afhaken kan nog en alles is dus nog open.  
   
4. Gerard neemt het woord over en geeft uitleg rond de gang van zaken met kandidaat 
kledingleveranciers. Er is bij 3 bedrijven om een offerte gevraagd n.l. AGU ( blijkt een hoge prijs / 
kwaliteit verhouding ), Bonfanti ( kwam op een derde plaats) en de keuze viel op Decca vanwege 
goede kwaliteit / prijs verhouding, plus een complete kledinglijn.  
   
5. Hiernaast was Rob de Zeeuw benaderd een shirtontwerp te maken. Het resultaat wordt op het 
scherm getoond. Wit shirt, dat overgaat in een rode kleur, met een nieuw logo club vermelding. Rob 
zal als dank een kledingset als beloning voor zijn werk ontvangen. Met de toekomstige sponsoren zal 
besproken worden, hoe een sponsor vermelding op het shirt zal komen.  
 
 

 



6. Het voorstel is; shirt, korte mouwen, lange rits en een trainingsjack lange mouwen. Kosten zijn per 
pakket € 65,-, kosten leden borg € 25,-, plus € 25,- eigen bijdrage. Kosten auto komen binnen door 
sponsor bedragen. Rob geeft een toelichting op de financiële onderbouwing. Kleding kan 
aangeschaft worden onder de voorwaarde van een incasso betaling, GEEN CASH. Bovendien is een 
regeling getroffen met de bank om in de toekomst op dezelfde manier de contributie te innen.  
   
PAUZE.  
   
Toelichting oude borg; vanaf 1982 eigen bijdrage, de nieuwe leden betaalden vanaf dat moment een 
borg om ‘kledingleden’ tegen te gaan. Na 3 jaar kon men de borg terug krijgen.  
   
Vraag; Waarom geen dekkende borg? De borg van € 25,- is acceptabel voor de 3 jaar.  
Vraag; Waarvoor geldt de borg? Voor het shirt korte mouw en trainingsjack.  
            Evt. andere kledingstukken is een kostprijs per stuk.  
   
Er zijn 2 kleding pasdagen gepland: zaterdag 6 december en donderdagavond 11 december. Dit met 
een complete kledinglijn tegen clubprijs.  
   
Vragen:  
* Is er een clubkleur in de statuten vermeld? Er is bewust geen clubkleur in de statuten opgenomen.  
* Wat is de kostprijs broek? Kort waarschijnlijk rond € 27,50 en lang rond € 30,-. Bij alle  
   kledingstukken geldt afname 50 stuks, prijsafspraak kledingpakket is vanaf 250 stuks,  
   daaronder kan een aanpassing in prijs tot gevolg hebben.  
* Kan de broek niet meegenomen worden in het pakket? Dit is niet haalbaar.  
* Sponsoren op de kleding, wat als er een wisseling is van sponsor? Er is nu al belangstelling 
   voor verlenging na de eerste drie jaar.  
* Plaats van logo sponsor op de donkere kleur van het shirt een goede keus? Plaats van zo’n  
  logo staat niet vast. Dit moet nog besproken worden. De kleuren zullen op het shirt flitsender  
  worden.  
   
De uitnodigingen voor de pasdagen gaan 27-11 op de post.  
Zijn de shirts voorzien van zakken? Die zijn aanwezig.  
   
7. Gaat de vergadering akkoord met de borg € 25,- en eigen bijdrage € 25,-?  
    Iedereen gaat akkoord met dit voorstel.  
   
De kledingaanschaf kan alleen op 6-12 en 11-12, daarna is de paskleding weg. Eigen voorraad kost 
te veel geld met de verdere risico’s. Waarschijnlijk 1 of 2 keer per jaar aanvulling voor nieuwe leden 
en telaatkomers. Eenheid was altijd de herkenning en kracht van de vereniging.  
   
Gaat de vergadering akkoord met draagplicht clubkleding? Iedereen gaat akkoord met de draagplicht 
clubkleding.  Als iemand geen clubkleding draagt? Royeren in dit geval kan niet. Hooguit aanspreken 
op afspraken. Iedereen gaat akkoord met draagplicht kleding tijdens clubritten en clubactiviteiten.  
   
8. Rondvraag: Hoe gaat alles verder? Met kledingvoorstel naar sponsors.  
   
9. Ad besluit de vergadering en bedankt iedereen voor de positieve inbreng.  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Marmotte 2003.  

 

Herman v.d. Wulp heeft al fantastisch verhaald over de Marmotte van 
het afgelopen jaar, waaraan opvallend veel Mollen deelnamen. Het 
lijstje van deelnemers in het blad was – zo vernam ik in de 
wandelgangen – nog niet volledig en daarom hierbij wat statistische 
gegevens (de vermelde tijden zijn bruto – netto liggen ze in de meeste 
gevallen nog een kwartiertje gemiddeld lager): 

   
Jan Dukel   09:08:45 u  
Chris Ockeloen  09:19:34 u  
Harry Rijkse   09:29:44 u  
Martin Soeteman  10:33:20 u  
Renée de Bie  10:48:41 u  
Arjan Kamberg  10:53:32 u  
Ronald van Rhoon  10:53:58 u  
Rob de Zeeuw  10:57:19 u (met handicap, want uit zijn kerstkaart blijkt nu dat hij de 

         Alpe als enige in de sneeuw fietste)  
Johan Osseweijer  10:57:22 u  
Herman v.d. Wulp  11:41:57 u  
Rob v.d. Hoog  12:00:42 u  
   
Voor 4 deelnemers heb ik de kwalificatie “dnf”, maar daaraan kan ook het ongeval op de Lautaret 
debet geweest zijn, dat voor nogal wat oponthoud heeft gezorgd. Kan hier nogmaals bevestigen dat 
daarbij gelukkig geen doden zijn gevallen, waarvan in de geruchtenmachine wel sprake was.  
   
Wim v.d. Merwe  
Martin Matse  
Gerard van Rheenen  
Eric van Rheenen  
   
Voor mijzelf geen gelukkige Marmotte – buikgriep of een virus, nog wel meegebracht uit Nederland, 
speelde mij de hele week parten en aan het begin van de beklimming van de Croix de Fer was al 
duidelijk dat het die dag moeizaam zou worden. Het eerste het beste toilet opgezocht en achteraf 
toch wel tevreden e.e.a. te hebben volbracht.  
   
Via het fietsforum onder www.dearchipel.com (een aanrader, ook voor andere zaken als La 
Marmotte) heb ik mij laten overhalen ook in 2004 weer van de partij te zijn. De laatste hand wordt bij 
het indienen van de copy gelegd aan de boeking. Als dat allemaal lukt rijd ik de Grand Trophée de 
l’Oisans, die bestaat uit 2 cyclo’s (Vaujauny en Marmotte)en 2 tijdritten, dat alles binnen 8 dagen. 
Vorig jaar heb ik hard geroepen voor een PR te gaan in La Marmotte, nu zet ik maar in op 
verbetering van de laatste tijd.  
   
   

Rob van der Hoog  
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Ik geef de pen aan..........  
Fietsen bij de Mol doe je voor de lol. Vanaf  de eerste keer dat ik mee fietste tot 
aan het einde van het seizoen heb ik deze opmerking regelmatig gehoord. Ik kan 
jullie nu zeggen dat ik mijzelf wel eens afgevraagd heb, waar ik in vredesnaam 
aan was begonnen. Ieder weekend vroeg je bed uit en je afspraken in het 
weekend zo plannen dat je de andere dag niet hoefde te fietsen. Niet meer 
spontaan de kroeg in, maar zorgen dat je op tijd op bed lag. Feesten en partijen 
werden afgezegd en indien dit niet mogelijk was, werd er niet gedronken. Fietsen 
voor de lol is dus heel betrekkelijk. Ik keek dus reikhalzend uit naar de 

winterstop. Het idee alleen al, om niet meer vroeg op te hoeven staan, vond ik geweldig.  
   
Nu lijkt het alsof ik het allemaal maar niets vond, maar niets is minder waar. Ik heb grenzen leren 
verleggen. Vond ik vroeger 100 kilometer het matje, nu lukt de 150-  ook nog wel. Zelfs met de kou 
en wind heb ik leren omgaan. Al moet ik eerlijk toegeven, dat ik achter menige man met een stevig 
postuur (breed en vooral groot) gekropen ben. Je bent nieuw, je hebt geen ervaring en je krijgt vooral 
het advies “rij zuinig”. Nou dat had ik goed in mijn oren geknoopt. Maar ja, niet iedereen had dat 
natuurlijk door. Ene Ad S., niet de grootste van het stel, zou tijdens een rit het voorwerk verrichten. 
Helaas stond er (naar mijn gevoel) een windkracht tien, waardoor afwisseling noodzakelijk was. Hij 
kreeg het sublieme idee om in een molentje te gaan rijden. Zelfs mijn man kreeg hij zo gek om mee 
te doen. Achter dit molentje zat ik en na zo’n veertig kilometer had ik het helemaal gehad. Kapot van 
de inspanning en flink de pest er in, ben ik in de volgauto gestapt. Menigmaal heb ik Ad het 
afgelopen seizoen herinnerd, aan deze voor mij traumatische ervaring (geintje)  
   
Als je op een vaste plaats rijdt in het peloton, kom je altijd dezelfden tegen. Het klinkt misschien raar, 
maar als er iemand dan niet is, mis je hem. Zo ken ik iemand met de naam Wim B., die volgens mij 
Wilma of Wilhelmina had moeten heten. Wij vrouwen hebben de naam, maar hij doet er niet voor 
onder. Vanaf het begin tot aan het eind, staat zijn mond niet stil en nog voor hij de poort uit is roept 
hij al om koffie. Jongens, ik geef het je te doen. Je zou er maar naast rijden. Hoe langer de rit, hoe 
gestoorder je wordt. Dan nog maar te zwijgen over de opmerkingen die hij maakt. Maar ja zoals ik al 
zei, zelfs dit gezeur mis je. Ik hoop dan ook het komende seizoen hier nogmaals van te kunnen 
genieten en wordt het mij te veel dan kunnen oordoppen een uitkomst zijn. Naast de molritten, zijn 
het vooral de buitenritten geweest waarin ik mijn grenzen verlegde. Niet alleen vreselijk vroeg op, 
maar ook de afstanden zijn langer dan de gemiddelde molrit. Wat voor menige molrijder bekend 
terrein was, was voor mij iedere keer nieuw. Klimmend en soms klauterend kwam ik boven. Dan is 
het toch echt een voordeel als je vrouw bent. Ze roepen niet alleen je kan het, maar als ze in de 
gaten hebben dat je het echt niet meer redt, voel je een duwtje in de rug. Gerrit v/d B ben ik hier nog 
steeds dankbaar voor. Na bijna 150 kilometer gereden te hebben, kon ik het peloton op de 
Grebbenberg niet meer bijhouden. Met dit zetje in de rug, heb ik voor het eerst een tocht van 150 
kilometer volbracht.  
   
Het eerste jaar bij de Mol zit er dus op. Het was een jaar om met plezier op terug te kijken. Ik zal er 
het komende jaar dan ook zeker weer bij zijn. Naast de inspanning hou ik van humor. Dus al het 
voorgaande gezeur van mij, moeten jullie maar met een korreltje zout nemen. Voor nu al de beste 
wensen voor een sportief 2004.  
   

Ik geef de pen door aan onze kampioen koffieleut, Wim Bakker  
   

Groetjes Gerda de Klerk  
   

 
 
 
 
 

 



 
   
   

Parijs- Roubaix. 
Le Champion, mijn andere fietsclub, kent het klassiekerbrevet, 
waarvoor 13 verschillende klassiekers verreden dienen te 
worden. In een prachtig, in was gegoten wiel, zijn daarvoor de 
plaatjes van de betreffende "200+'ers" (één van de kenmerken 
van een klassieker is, dat die altijd langer is dan 200 kilometer) 
te verzamelen.  
   
Parijs-Roubaix ....... 'k weet het niet. In elk geval is het er 1 
van de drie, die nog ontbreken op mijn bord (naast De Grote 
Herfstprijs en Parijs-Brussel). Alle drie worden ze dit jaar door 
Le Champion georganiseerd (alleen in de even jaren) en Remko 
Schuller en ondergetekende hebben besloten in te schrijven. 
Het "all in" arrangement behelst vertrek per bus op 12/6/2004 
vanaf Oosterhout, een lunch onderweg in Nazareth België, 4-

gangen-diner,  overnachting en een uitgebreid ontbijt en deelname aan de tocht op 13/6. Volgbusje 
aanwezig. 's-Avonds laat zijn we weer thuis. De route is uitgepijld - de kasseien liggen schots en 
scheef. Mijn Carbon fietsje waag ik er niet aan, maar mijn stalen Koga of mijn MTB zal er dan toch 
eindelijk aan moeten geloven. Wie durft ook? 260 kilometer, waarvan slechts 60km. kasseien.....  
   
Voor verdere inlichtingen:  
Rob van der Hoog  rvanderhoog@chello.nl  of 06-12416145 of  www.lechampion.nl  
   

 Rob van der Hoog  
  

   
 
 
 

Senioren Fietsgroep.  
   
Kom op woensdagen met elkaar en komend seizoen gaat dat ook weer gebeuren.  De senioren 
fietsgroep, ook wel genoemd de vutters, rijden altijd. Het enige dat veranderd is, is het vertrekpunt 
van de fietstochten. Voortaan wordt gestart bij Impulse aan de Berkenhof in Dubbeldam.  
   
Dus:  
Vanaf woensdag 18 februari gaan de vutters weer fietsen. Er wordt dan gestart om 10.00 uur 
bij Impulse.  
   
Voor verdere informatie kan Adrie Bras worden gebeld, tel. 078-6162862.  
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Maandag 9 februari 2004  

   
Aanvang:   20.00 uur       
Plaats:        clubhuis De Mol    
Kantine open:  19.30 uur    
** Vergaderstukken liggen vooraf ter inzage!!  
   
Agenda:  
   
  1. Opening  
  2. Notulen jaarvergadering van 3 februari 2003  
  3. Ingekomen stukken en mededelingen  
  4. Verslag activiteiten toerjaar 2003  
  5. Bestuursmededelingen  
        * sponsoring 2004-2005-2006  
 * Vervolg mededelingen: *- algemeen  

  * verkiezingen  
* financieel  

  6. Programmabespreking 2004  
Pauze  
  6. vervolg programmabesprking  
  7. Financieel overzicht 2003 en begroting 2004  
  8. verkiezing kascontrolecommissie  
  9. in te voegen agendapunten:  – vaststellen contributie  
10. Rondvraag  
11. Sluiting  
   
   
Vergaderstukken jaarvergadering.    
Op de vorige jaarvergadering is door de toen aanwezige leden gevraagd of het mogelijk was om de 
vergaderstukken in het clubblad te plaatsen, zodat iedereen ze van te voren kon doorlezen. Aan dat 
verzoek is verhoor gegeven en hieronder staan diverse stukken. Vanwege drukte rondom de 
sponsoring is het penningmeester Rob van Rutten helaas niet gelukt om zijn stukken op tijd rond te 
krijgen en zodoende zult u ze hier niet aantreffen. Op de vergadering van 9 februari zijn ze uiteraard 
wel in te lezen.  
   
        Redactie.  
   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



NOTULEN JAARVERGADERING DTC  DE  MOL.       03-02-2003  
1. OPENING:  
Ad heet iedereen hartelijk welkom. Een speciaal welkom voor OMNI voorzitter Chris Ockeloen, OMNI 
secretaris Jan Korteland, de leden van Verdienste, Joop Schuringa, Adrie van ‘t Leven en Ari van 
Wageningen. Jan Jongman is vanwege zijn gezondheid niet aanwezig. Naar omstandigheden gaat 
het goed, afwachten hoe het zich verder ontwikkelt. Hij laat de groeten overbrengen aan iedereen. 
Het is verrassend plezierig, dat er zo’n grote opkomst is: ongeveer 75 man / vrouw.  
  

2. NOTULEN 04-02-2002:  
Geen op of aanmerkingen.  
 
3. INGEKOMEN STUKKEN / MEDEDELINGEN:  
Afmeldingen van Jan Stam, Wim v/d Merwe, Jan Gelderblom en Cock de Snoo; de laatste 3 zijn ziek. 
Punt 9 wordt vaststellen contributie. Nieuws vanuit de OMNI: de laatste hypotheekschuld wordt 
afgelost. Helaas zal er gezien de financiële situatie eerst een reserve opgebouwd worden voordat de 
beide afdelingen hiervan kunnen gaan profiteren. Plus dat het onderhoud clubgebouw veel geld zal 
kosten. Deze kosten kunnen gedrukt worden als we zelf veel werk verzetten. Hiervoor wordt meer 
mankracht gezocht. DRC: geen nieuws is goed nieuws, ze draaien goed met een sterke groei bij de 
jeugd. DTC: er is een terugloop naar 247 leden. Dit is lager dan we gewend zijn. Ver weg wondende 
gaan steeds meer afzeggen. 2002 startte ook laag, maar er was een groei naar 287. Aantal 
winteractiviteiten is niet doorgegaan vanwege de hoge kosten. En Plieger was al enkele jaren 
geweest. Een andere opzet met de ATB als voorheen is mislukt wegens zo goed als geen 
belangstelling, men gaf de voorkeur aan eigen groep en tocht. Herman v/d Wulp organiseert op de 
achtergrond, o.a. de Marmotte, voorafgegaan door de Ronde van Vlaanderen.  
ATB clinic in Arnhem was niet geschikt voor super senioren, het was nogal zwaar. Er volgt nog een 
clinic met Henk Lubberding.  
  

4. VERSLAG ACTIVITEITEN 2002:  
Dit staat in het aanwezige programma. Geen op of aanmerkingen.  
 
5. BESTUURSMEDEDELINGEN:  
Algemeen; De supermol kampioenen 2002 zijn Rob de Zeeuw en Ton Verhagen, de molritten 
kampioen is Henk Meijer. Allen zijn tijdens de erwtensoeprit gehuldigd en anderen ontvingen hun 
herinnering.  De molritten zijn in 2002 goed bezocht. Winterritten, trainingsritten op dinsdag en 
woensdag ontwikkelen zich tot een activiteit voor hardrijders. Deze ritten worden voor 2003 
aangemeld als trainingsmogelijkheden. Sponsor: geen opvolger voor Hans Anders, soortgelijke is 

niet te vinden. Na een zeer uitgebreide zoektocht zijn er 7 à 8 belangstellende over gebleven, waar 

verder mee gesproken zal worden. Deze hebben een introductieboekje ontvangen. Kleding compleet 
in één keer uitreiken zal niet haalbaar zijn. Een sponsor zal er voor langere tijd zijn. Bestuur zal 2003 
gebruiken om in 2004 iets nieuws op te starten. Nieuwjaarsreceptie was gezellig met een helaas lage 
opkomst. Mol-3-daagse komt terug met de tijdrit op vrijdag. Tijdens de Tep-uitreiking zal een 
vragenlijst worden uitgereikt, i.p.v. het presentje. De tekst in het programma wordt besproken.  
Verkiezing;  
Het ‘oude’ bestuur stelt zich beschikbaar voor 2003. De vergadering gaat hiermee akkoord. Het 
dagelijks bestuur wordt gekozen, de andere taken zullen de komende vergadering verdeeld worden. 
Gerard stopt als afgevaardigde voor de OMNI, hiervoor zal een ander bestuurslid in de plaats komen. 
2002 is een stevig bestuurlijk jaar geweest. Hoogtepunten, Zwijndrecht VV en 25 jarig jubileum. Hier 
zijn diverse mensen in het zonnetje gezet. We gaan dit jaar meer een beroep doen op vrijwilligers, 
die het bestuur ondersteunen bij activiteiten. Hierbij denken we aan de werkgroep maandagochtend, 
molritten, chauffeurs en hand- en spandiensten. Ook bij de tep-ritten willen we meer mensen in gaan 
zetten.  
 
 
 

 



Financieel;  
Met beide jubileums is het goed gegaan, geen negatief saldo. Begroting 2003 is niet sluitend te 
krijgen. Het innen van de contributie verloopt goed. Een voorstel omtrent de contributie volgt na uitleg 
begroting. Er is steeds meer vraag naar een donateurschap. Er wordt gedacht aan een bedrag van 
15,- euro, dat zijn dan de clubblad kosten. De vergadering gaat hiermee akkoord. De huidige 
contributie verhoging heeft te maken met de verzekeringskosten van de NTFU. Clubblad nr 1 2003 
overzicht van de verzekering.  
Programma 2003:  
Programma wordt besproken, Gerrit geeft toelichting bij 2 ritten. Vooral bij de Huchiestocht zal men 
direct met de groep mee moeten rijden en niet wachten. De rit is direct na de start aangepast. 
Iemand, die te laat is, is de groep dan kwijt.  
 

PAUZE 
  
6. PROGRAMMA BESPREKING:  
Iedereen kan zich in het te rijden programma vinden. De complimenten gaan naar Jan Gelderblom, 
die er aardig vaardigheid in krijgt een goed programma op te zetten.  
 
7. FINANCIEEL OVERZICHT 2002 / BEGROTING 2003:  
Rob geeft uitleg bij overzicht. Vragen: is de auto de investering waard, moet er niet gereserveerd 
worden voor een nieuwe? We gaan zolang het kan met de auto door; auto op de begroting, dus dan 
komen we nog meer te kort, we hopen op een sponsor voor de auto.   
 
8. VERKIEZING KASCOMMISSIE:  
De commissie is door omstandigheden nog niet bijeen geweest. Er zijn afspraken gemaakt. Verslag 
zal in clubblad geplaatst worden. De leden, Wout Borman 2e jaar, Henk van Gurp en Klaas Japenga 
1e jaar zijn nog een jaar herkiesbaar.  
 
9. VASTSTELLEN CONTRIBUTIE:  
Te kort 2003 is op te vangen, maar dan teren we flink in op de reserves en zal een te kort ontstaan 
voor 2004. De auto kan diverse sponsoren onderhouden worden. 2003 meer duidelijkheid hierover. 
Een rekensom leert ons, dat we 10,- per lid te kort komen. Maar om het eventuele tekort van 2003 op 
te vangen, wordt het mandaat voor een verhoging van maximaal 7.50 euro voor 2004. Vindt de 
vergadering, net als het bestuur, dat een verhoging noodzakelijk is?  
Vraag; Kan er niets met de afdracht naar de OMNI gedaan worden?  
            Dit is in onderhandeling naar de OMNI toe.  
Vraag: waarom geen indexering per jaar? Deze noodzaak was er nog niet, gezien de goede sponsor. 
Nu 1 x verhogen, daarna indexeren.  Contributie nu 51,- euro, dit is NFTU 19,19; DTC 2,50; OMNI 
29,31. Bij het aantrekken van een sponsor zal een verhoging misschien niet nodig zijn, maar dat is 
nu nog geen garantie. Voorstel laat ieder lid nu 5 euro betalen om te kort op te vangen. Goed 
voorstel, maar de vraag is of dit realiseerbaar is. Na een discussie verrassing!! De vergadering 
dwingt het bestuur het mandaat op van een verhoging van 10,- euro. Hulde aan de aanwezige leden.    
 
10. RONDVRAAG:  
* Schriftelijk is de vraag gesteld met de vraag om een donateurschap.  
   Zoals eerder vermeld wordt hieraan gewerkt.   
* Molsite werd verzorgd door Chris Ockeloen, de site wordt overgenomen door Martin Matse.  
* Dani Pelikaan :Kunnen de stukken niet eerder naar de leden? Ja, hoe zal uitgewerkt worden.  
   E-mail of clubblad?   
 
11. SLUITING:  
Ad bedankt iedereen alle aanwezige voor hun vertrouwen en inbreng.  
  

Jan Korteland. 
   

 



VERSLAG  ACTIVITEITEN  TOERAFDELING  
Het afgelopen jaar werd gestart met een ledenaantal van 247 leden, aan het einde van het jaar was 
het aantal teruggelopen tot een aantal van 215. Een aantal leden werd geroyeerd door het niet 
nakomen van zijn /haar financiële verplichtingen.  
 
Zoals elk jaar werden tijdens de vergaderingen de eigen tochten voorbereid. Eind februari werd het 
TEP met toebehoren uitgereikt zonder een presentje van onze oud sponsor Hans Anders. Het jaar 
2003 werd in vele opzichten een belangrijk jaar voor ons: zouden we sponsor(s) kunnen vinden voor 
onze toerafdeling.  
   
Op 4 januari was er een nieuwjaarsreceptie met een hapje en drankje; deze werd door weinig leden 
bezocht, zodat we hebben besloten om het voor het aankomende seizoen 2004 niet meer te 
organiseren. Dit vinden wij als bestuur uiteraard jammer. De jaarvergadering gehouden d.d. 3 febr. 
kende een matige opkomst 76 leden incl. bestuur, bestond hoofdzakelijk uit de bekende 
molrittengroep. Hier zijn toch punten besproken die een ieder lid van de vereniging aangaat. Waar 
blijven die andere leden?  
   
Begin maart begon het NTFU programma met als openingsrit de Waardentocht en er werd weer 
afgesloten met de Tunneltoer. Hierbij een overzicht van het aantal deelnemers per tocht:  
Tussen haakjes het aantal van 2002.  
Waardentocht (104) 75    Zwijndrecht (NL)-Zwijndrecht (BE)   (412) 128  
H.Anders Molentocht (41) 193     River Classic (101 ) 41; gestart bij DHR.(14)  Samen 55  
Helaas nemen de eigen georganiseerde ritten iets in deelnemers(sters) af, laten we volgend jaar 
weer met z’n allen meedoen aan deze ritten. Ook hadden we de Molritten; deze werden zeer goed 
bezocht. Laten we dit zo voortzetten. Er werden bij diverse andere verenigingen ritten gereden 
waaronder; Bergtoer, Brabantse Heuvels, Marc Sergeant Classic, Huchiestocht en diverse andere, 
deze werden goed door ons bezocht.  
   
Graag zou ik even stilstaan bij het overlijden van onze clubleden die zoveel voor ons en de club 
hebben betekend: J. Schuringa en J. Jongman.  
   
En als afsluiting van het seizoen is het er toch van gekomen. Ja, echt waar, we hebben voor de 
komende 3 jaar sponsors kunnen benaderen die onze club gaan steunen en sponsoren, te weten 
Pro-at, Impulsen en SSPB uit Dordrecht Een extra ledenvergadering werd er gehouden om de leden 
op de hoogte te stellen van deze gebeurtenissen. We hebben twee pasdagen gehad zodat een ieder 
in de gelegenheid kon worden gesteld om zijn /haar kleding aan te schaffen. Het pakket bestaat uit 
een shirt lange mouw en shirt korte mouw en tevens een korte broek alles in de nieuwe clubkeuren 
blauw en wit. De sponsorcommissie wil ik hiervoor hartelijk bedanken voor al het werk en de tijd die 
zij er hebben ingestoken.  
   
Verder dient nog vermeld te worden:  
Als afsluiting van het seizoen was er de koffierit en een week later de Erwtensoeprit . Tevens was er 
de uitreiking van de Molrittenherinneringen. En natuurlijk werden de Molrittenkampioen en de 
Supermol van het jaar 2002 bekendgemaakt.  
Molritkampioenen zijn dit jaar:  Wim Bakker en Teus Visser.  
Supermol is dit jaar:  Ad Schleicher  
   
Tot slot wil ik een ieder bedanken, die zijn steentje heeft bijgedragen, hoe klein, onbeduidend, en aan 
welk evenement dan ook, waarbij de sponsors uiteraard ook niet vergeten mogen worden. Ook 
dankzij u kunnen we weer terugkijken op een geslaagd, gezellig, goed en georganiseerd fietsseizoen 
2003. Verder hopen wij als bestuur en vereniging het volgende seizoen weer op vele leden te kunnen 
rekenen bij alle activiteiten, zowel als deelnemer alsook bij de organisatie van diverse tochten.  
   

      Secretaris Johan Osseweijer,   
Dordrecht 3 december 2017  

 



   
     

   
De Mol op internet: www.fietsclubdemol.nl 

   
E-mailadres: postmaster@fietsclubdemol.nl 

   

* Afmelden als lid;  
   

* Aanmelden als lid;  
   

* Adreswijzigingen;  

 

   
Altijd schriftelijk doen bij de secretaris!!!  

   
   

 

Koop bij onze  

adverteerders!! 
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