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                    Uit de ganzenveer van uw voorzitter! 

 
 
Een nieuw jaar is weer aangebroken, een mooi moment om even kort terug te kijken, maar vooral 
om vooruit te kijken. 
 
Allereerst wil ik graag iedereen bedanken die in het afgelopen jaar hard heeft gewerkt om onze 
club te laten bloeien. Dit is niet het werk van alleen het bestuur, maar het resultaat van het 
gezamenlijke werk van onze leden en vrijwilligers. Zonder jullie niet aflatende inzet en 
enthousiasme was dit nooit mogelijk geweest. 
 
In het komende jaar zullen we ons als bestuur blijven inzetten om onze club te laten blijven 
bloeien en onze leden te blijven voorzien van de best mogelijke fietsfaciliteiten en -activiteiten. 
We zullen ook blijven werken aan onze relatie met andere clubs en organisaties om onze sport te 
promoten en te laten floreren.  
 
Voor mijzelf is dit wel een bijzonder moment, afgelopen jaar heb ik mijn afscheid als voorzitter 
aangekondigd en hebben wij een nieuwe voorzitter voor onze vereniging gevonden. 
Veranderende omstandigheden hebben ertoe geleid dat de beoogd voorzitter wegens drukke 
werkzaamheden (nog) niet aan zijn klus kan beginnen. Daarom is in onderling overleg binnen het 
bestuur besloten dat ik nog één jaar als voorzitter aan zal blijven. Ik hoop dat in het komende jaar 
weer het vertrouwen van de leden krijg, zoals dat de afgelopen negen jaar is geweest. 
 
Ik kijk er in ieder geval naar uit om samen met jullie het komende jaar tegemoet te gaan en te 
werken aan de toekomst van onze toerclub. Ik wens jullie allemaal een gezond, gelukkig, 
succesvol en sportief nieuw jaar. 

 

Peter Kaagman 
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11 December was het dan eindelijk zover. Na de corona perikelen eindelijk weer een TCG-
winterwandeling. Twaalf mensen hadden zich aangemeld voor deze wandeling door de 
omgeving van het Waarland. Organisator van deze activiteit was Jacques Peerdeman, die samen 
met zijn Afra een mooie wandeling van zo’n 8 kilometer hadden uitgezet. 

 
 
Om kwart over negen vertrek vanaf het parkeerterrein bij SAV, om een half uurtje later te 
verzamelen op de parkeerstrook van The Irish Cottage in Oude Niedorp.  
 
Na een prachtig paadje binnendoor (hier streden de legers van de Bataafse republiek nog tegen 
Russen en Engelsen aldus Jacques, die zich goed had ingelezen in de geschiedenis van dit 
gebied.)  
Onder het viaduct door en met de trap het talud op. En gelijk over de vangrail kwamen we op 
een dijkje. Goed dat de meesten op stevige schoenen liepen, want het was af en toe drassig en 
het gras was nat. Zelf liep ik op gympies en kreeg natte voeten.  
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Na enige tijd een hoge brug over van waaraf je een prachtig uitzicht had over het waterrijke 
gebied.  Na een kunstmatig aangelegd pad in een moerasachtig gebied kwamen we weer in de 
min of meer bewoonde wereld. Hier waren de meesten van ons nog nooit geweest.  

 
 
 
Via de Oostkade linksaf naar het Waarland, 
waar we nog even stilgestaan hebben bij de 
molen. Onderdelen van het mechaniek van 
deze molen zijn later gebruikt in de molen van 
Schellinkhout, aldus Jacques.  
 
Rustig aan het dorp uitgewandeld en via de 
Hoge Brug Waarland linksaf het spoor over 
om het dijkje langs het kanaal Omval naar 
Kolhorn terug naar Oude Niedorp/Verlaat te 
volgen. 
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Daar aangekomen was er een fijne koffietafel met scones en appeltaart voor ons gereserveerd.  
Hoewel? Wandelclub? Nou ja in ieder geval heeft het ons heerlijk gesmaakt en was het een fijne 
afsluiting van een mooie wandeling. Afra en Jacques bedankt hiervoor. 
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Beste leden,  
 
Onderstaand vindt u het jaarverslag van de secretaris van het jaar 2022.  
 
Vergaderingen: 
Bestuursvergaderingen 
Het bestuur is in het afgelopen jaar 6 keer bij elkaar geweest. De eerste paar keer nog via de 
computer (Teams), maar gelukkig konden we de laatste vergaderingen weer fysiek bij elkaar 
komen in de bestuurskamer. Ook zijn er een paar ingelaste korte vergaderingen geweest wanneer 
de actualiteit daar om vroeg, 
 
Ledenvergaderingen: 
De algemene ledenvergadering, ook wel de jaarvergadering genoemd, vond plaats op 21 maart 
2022. Helaas waren er slechts 19 leden aanwezig, waaronder het bestuur, terwijl er 7 leden zich 
hadden afgemeld. 
 
Op 24 februari 2022 was er een coördinatieavond gepland, maar deze kon helaas niet doorgaan. 
Dit was vooral vervelend voor de toercommissie en de commissie fietsvierdaagse, aangezien 
diverse taken niet konden worden verdeeld. 
 
In september hebben we nog een presentatie van de toerkalender georganiseerd, waar de 
toercommissie de plannen voor 2023 ontvouwde. Helaas waren er slechts een handjevol leden 
aanwezig. Het is jammer dat er zo weinig belangstelling was voor deze presentatie, aangezien de 
toerkalender belangrijk is voor het plannen van tochten voor het komende jaar. 
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Regiovergaderingen: 
Afgelopen jaar waren er een tweetal regiovergaderingen van Regio 13 van de NTFU. Deze zijn 
gehouden in sportcentrum De Meent in Alkmaar en zijn bezocht door de voorzitter. 
 
Ledenaantal: 
Stand per 01-01-2023 
Leden     90 
Erelid (geen NTFU-lid)  1 
Donateurs    9 
 
Activiteiten: 
Race 
Ook dit jaar hadden we een groot aantal activiteiten op de toerkalender waarvan we bijna alle 
ritten hebben kunnen rijden. De corona beperkingen hebben we op enig moment achter ons 
kunnen laten en het mooie weer heeft zeker bijgedragen aan ons fietsplezier. 
 
Meerdaagse buitenland  
De meerdaagse-buitenland was ook dit jaar weer een groot succes. Er was een mooie groep van 
TCG’ers naar het Duitse plaatsje Wickede. 
Al met al weer een fantastische week, georganiseerd door Pim en Riny en compleet gemaakt door 
de niet aflatende inzet van zeven enthousiaste leden. 
 
Meerdaagse binnenland St Anna Parochie  
Zoals bekend organiseert TCG ieder jaar naast een buitenlandse week ook een midweekse tocht 
ergens in Nederland. Op maandag 11 juli vertrokken acht leden op de fiets naar St Anna Parochie. 
Deze route ging via Enkhuizen, hier de boot naar Stavoren en vervolgens via een mooie uitgezette 
tocht door middel van knooppunten naar St Anna Parochie. Daar voegden zij zich bij nog vier TCG 
rs 
 
MTB  
Het MTB-parcours is dit jaar tussen maart en oktober elke maand onderhouden. Dit gebeurt door 
de MTB-commissie.   
 
Sterritten  
Ook dit jaar stonden de Sterritten op het programma. Eerst tot juli, omdat De Welkomst dan ging 
sluiten, maar later bleek dat de Welkomst nog tot eind oktober beschikbaar was voor onze 
Sterritten.  
 
Woensdagavondritten 
De woensdagavondritten waren dit jaar geen groot succes. Af en toe ging er wel een groepje op 
pad, maar het zit nog niet structureel in ons DNA. 
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Winterwandelingen 
De winterwandelingen in januari en februari werden helaas gecanceld. Inmiddels is de eerste 
winterwandeling van dit seizoen op 11 december georganiseerd. 
 
Stede Broecse Fiets Vierdaagse 
Dit jaar was er dan eindelijk weer een fietsvierdaagse, georganiseerd door Simon Kok. Helaas viel 
ondanks alle goede voorbereidingen en de inzet van vrijwilligers de deelname tegen. 
 
Jaarlijkse feestavond 
De feestavond viel dit jaar samen met de viering van het 45-jarig bestaan van onze vereniging. 
Een knaller van een feest in en rond de kantine van Polytechniek. Zeer goed bezocht en goed 
beoordeeld door de aanwezige leden. Het was weer een waar kunststukje van onze 
feestcommissie. 
 
Clubbladen 
Ook dit jaar is het clubblad grotendeels digitaal verspreid. In totaal weer zes exemplaren onder 
redactie van Jan Sachs. 
 
Vrijwilligers 
Ook dit jaar werd het bestuur en daarmee onze vereniging weer ondersteund door een groot 
aantal vrijwilligers. (Kijk maar eens in het colofon achter in het clubblad.) Daar zijn we als bestuur 
heel blij mee.  
Alles bij elkaar is het draaiende houden van een vereniging een hele klus, maar gelukkig dragen 
heel veel leden hun steentje bij om het mogelijk te maken. We hopen dat we met ingang van het 
nieuwe seizoen weer een beroep op jullie mogen doen. 
 
Maatschappelijke betrokkenheid  
Het DUO fietsen met bewoners van Het Gezinspaviljoen is dit jaar weer opgepakt. Bert Haring 
houdt zich vanaf afgelopen herfst actief bezig met het rooster. 
TCG  zet zich in om een inclusieve cultuur te creëren binnen de wielersport waarin iedereen 
geaccepteerd wordt en welkom is. 
 
Communicatie binnen TCG 
U kunt op de hoogte blijven van activiteiten, agenda en nieuwtjes via diverse kanalen. Natuurlijk 
ons clubblad, maar ook de website, de nieuwsbrief en de CYQL app. 
 
Dank aan iedereen die het jaar voor onze vereniging mogelijk hebben gemaakt. 
Namens het bestuur bedank ik nogmaals alle vrijwilligers van onze vereniging, maar ook de 
sponsoren in het bijzonder Profile Nan. Verder ook alle adverteerders in ons clubblad. Verder wil 
ik mijn collega bestuursleden en alle commissieleden bedanken voor het vele werk dat zij ook dit 
jaar weer in onze club hebben gestoken. 
 
Met vriendelijke groet, 
Jaap Vlam 
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Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering van 

“Toerclub Grootebroek” 

 

Waar Kantine SAV 

Wanneer Dinsdag 17 januari 2023 om 20.00 uur 

 

Agenda: 
 

1. Opening door de voorzitter met dankwoord aan allen, die zich voor TCG hebben 

ingezet. 

2. Mededelingen en ingekomen stukken. 

3. Notulen van de jaarvergadering maandag 21 maart 2022. 

4. Jaarverslag van de secretaris.  

(zie clubblad) 

5. Kascontrole commissie.  

a. Rapportage  

b. Verkiezing nieuw commissielid.  

c. (zie toelichting) 

6. Financiën. 

a. Financieel verslag over het boekjaar 01-01-2022 t/m 31-12-2022 door 

de penningmeester (uitreiking staande de vergadering). 

b. Begroting 01-01-2023 t/m 31-12-2023. 

c. Contributieaanpassing seizoen 2023? (zie toelichting) 

7. Bestuurszaken. 

• Bestuursverkiezing. (zie toelichting) 

• Samenstelling Commissies: (zie toelichtingen) 

a. Commissie Clubkleding  

b. Commissie Stede Broecse F4D 2023 

c. Commissie Club- en Feestavond 2023 

d. Commissie Toer Coördinatie 2023 

e. Commissie Mountainbike 

f. Commissie Redactie clubblad  

g. Kilometerregistratie en CYQL 

8. Vooraankondiging coördinatie avond op 21 februari 2023 

Een korte toelichting door Dennis Wentzel 

9. Wat verder ter tafel komt 

10. Rondvraag en Sluiting 
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Toelichting:  
 

Agendapunt 5 - Kascontrolecommissie: 
a. 1e lid Herman Jak, 2e lid Piet van der Horst en reserve wordt Jan Dop.  Volgens het 
reglement treedt steeds het 1e commissielid af. Het 2e commissielid schuift door naar de 1e plaats. 
Het reserve lid – te weten Jan Dop - wordt dan het 2e commissielid. Het nieuwe reserve lid wordt 
gekozen uit de aanwezige leden. 
 
Agendapunt 6 - Financiën: 
a en b, worden ter plaatse uitgereikt. 
De contributieverhoging in 2023 vindt volgens afspraak op index basis plaats. Verhogingen 
opgelegd door de NTFU vallen hierbuiten. Het bestuur zal tijdens de vergadering een voorstel 
voor de contributie 2023 doen. 
 
Agendapunt 7 – Bestuursverkiezing c.q. herverkiezing:  
 
Voorzitter  Peter Kaagman  treedt af in januari 2023 
Penningmeester Jacques Peerdeman  treedt af in januari 2025 
Secretaris  Jaap Vlam   treedt af in januari 2025 
Riny Groen   Bestuurslid   treedt af in januari 2025 
Dennis Wentzel Bestuurslid   treedt af in januari 2025 
 
Peter Kaagman aftredend en heeft zich voor een termijn van één jaar herkiesbaar gesteld. Dit was 
niet de bedoeling, maar omstandigheden buiten TCG maken dit op dit moment noodzakelijk. 
Eventuele tegenkandidaten voor deze functies kunnen door tenminste drie leden worden 
voorgedragen tot 1 uur voor aanvang van deze ledenvergadering en worden gemeld bij de 
secretaris.  
Het secretariaat zal door Dennis Wentzel worden overgenomen met ondersteuning door Jaap 
Vlam.  
Het bestuur draagt Robert Bult voor als nieuw bestuurslid. Hij zal zorgdragen voor 
Kilometerregistratie, CYQL – app en communicatie toercommissie/bestuur. 
Volgens de Statuten blijft een bestuurslid 3 jaar aan en kan na de eerste periode van 3 jaar nog 
maximaal 2x herkozen worden. 
 
Het onderstaande overzicht bevat de voorstellen van het bestuur voor de bestuur- en 
commissiesamenstellingen in 2023. Het Bestuur verzoekt de Algemene Ledenvergadering met de 
voordracht in te stemmen.  
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Bestuurssamenstelling TCG 

 

 

Commissies 

 

Voorzitter   

Peter Kaagman  
 

Secretaris & Ledenadministratie 

Dennis Wentzel met ondersteuning van Jaap 

Vlam 
 

Penningmeester  

Jacques Peerdeman 

  
Sleutelbeheer, Lief & Leed 

en Clubkleding 

Riny Groen 

  
Algemeen  

Jaap Vlam 

 

Kilometerregistratie en CYQL 
Robert Bult 

 

Public Relations  

Peter Kaagman 
 

Toer coördinatie 

Robert Bult 

Stef Kuiper vz. 
Dennis Wentzel 

 

KM – registratie TCG  

Robert Bult 
 

Website 

Peter Kaagman  

 
Commissie nieuwe clubkleding 

Riny en Pim Groen, Robert Bult en Stef Kuiper 

 

 

Commissie MTB 

Pim Groen, Peter Kaagman, Herman Jak, Joop 
Kreuk. 

 

Organisatie meerdaagse ritten en 

klassiekers 
Pim en Riny Groen 

 

Commissie Stede Broecse Fiets4Daagse  

Piet van der Horst, Peter Deen, Peter Kaagman, 
Annette Hooiveld. Jack Peerdemann 

 

 

Commissie Club- en feestavond  
Jos Hooiveld, Joep Boon, Jacques Peerdeman en 

Bert Haring, Diny van de Peppel, Jack 

Peerdemann 

 
 

Redactieraad Clubblad 

Jan Sachs met ondersteuning van Peter 

Kaagman 
 

Bezorgers 

(afleveren via Hans de Vries) 

Joep Boon, Dennis Wentzel, Hans de Vries, Peter 
Deen, Ad Eeken, Jan van Lubek,  

Agnes Vertelman, Karst Zomermaand 
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Notulen Algemene Leden Vergadering 2022 

Datum: maandag 21 maart 2022 

Aanwezig: Jan Sachs, Kees Buis, Stef Kuiper, Jack Peerdemann, Simon Kok, Ton Groot, Jan van Lubek, Theo 
Obdam, Herman Jak, Joop Kreuk, Jan Dop, Nico Coers, Piet van der Horst, Jos Hooiveld, Riny Groen, Jacques 
Peerdeman, Dennis Wentzel, Peter Kaagman en Jaap Vlam 
 
Afwezig met kennisgeving: Peter Laan, Hans de Vries, Ad Eeken, Pim Groen, Nel Dop, Harry Scholten en 
Diny van de Peppel 
1. Opening door de Voorzitter 

Waar Peter ons vorig jaar van harte welkom heette voor een online vergadering heet hij ons vandaag 
welkom op de jaarvergadering die we gelukkig weer met elkaar kunnen houden. 
   

2. Mededelingen en ingekomen stukken 
- Er zijn 2 vragen binnen gekomen van Hans de Vries en Ad Eeken. Deze vragen worden in de 

reguliere bestuursvergaderingen besproken en behandeld. 
- Voor de Kloetloop ontbreekt nog één persoon op te assisteren: Simon Kok stelt zich beschikbaar 

deze plaats in te vullen. 
- Toerkalender: er is helaas nog weinig animo om ritten voor te rijden. Het verzoek is hier nog eens 

naar te kijken om toch de toercommissie en Simon Kok te assisteren.  
- Mountaint Bike Parcours: op 15 april wordt het parcours weer nagezien en wordt dit door 

onderhouden.  
 

3. Notulen van de Jaarvergadering op maandag 27 januari 2020 
Er zijn geen vragen of opmerkingen en staande de vergadering wordt deze vastgesteld. De secretaris 
wordt bedankt voor de verslaglegging.  
 

4. Jaarverslag van de secretaris 
Er zijn geen vragen of opmerkingen en staande de vergadering wordt deze vastgesteld. De secretaris 
wordt bedankt voor de verslaglegging.  
 

5. Kascontrole commissie 
a. Aldus het verslag van Ton Groot en Herman Jak: Op donderdag 17 maart jl. is de kascontrolecommissie 

op verzoek van de penningmeester Jacques Peerdeman bijeengeweest om de TCG-jaarrekening 2021 
te controleren. De penningmeester heeft volledig toegang geboden tot alle financiële bescheiden. De 
kascontrolecommissie is van mening, dat de jaarrekening een zuiver inzage geeft in de financiële positie 
van Toerclub Grootebroek. Zij acht deze correct. De penningmeester wordt bedankt voor zijn 
professionele handelen en de kascommissie verleent het bestuur décharge.     
 

b. Verkiezing nieuw commissielid en reserve lid.  
Voor de controle van 2023 wordt de samenstelling als volgt: 1e lid Herman Jak, 2e lid Piet van der 
Horst en reserve wordt Jan Dop.  
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6.  Financiën 
a. Financieel verslag over het boekjaar 2021 

De penningmeester geeft uitleg over de cijfers van 2021. Als gevolg van een lastig jaar zonder veel 
activiteiten die geld hebben gekost, valt er niet zo veel te melden. Vorig jaar hebben we een klein 
tekort. Alleen het presentje voor de leden aan het einde van het jaar heeft wat geld gekost. Er zijn 
vanuit de vergadering geen vragen over de presentatie van deze cijfers. 

b. Begroting 2022 
De penningmeester geeft aan dat we voorzichtig zijn in de begroting. Aan de balans is te zien dat er 
een aanzienlijke voorraad is aan kleding. Dit wordt door het bestuur goed in de gaten gehouden zodat 
er zo weinig mogelijk op voorraad is op het moment dat we met nieuwe clubkleding gaan 
ontwikkelen en/of bestellen. Het saldo is in de laatste 2 jaar al gedaald en ook kort voor de 
vergadering is er nog heel wat kleding verkocht.  

c. Contributiemededeling 
Het bestuur heeft besloten de contributie in 2022 niet aan te passen. Later dit jaar wordt bekeken en 
beslist of de contributie in 2023 moet veranderen. 

 
7. Samenstelling bestuur 

De samenstelling van het bestuur is zoals onderstaand samen waarbij ook het moment van aftreden 
wordt vermeld: 
Voorzitter  Peter Kaagman  treedt af in januari 2023 
Penningmeester Jacques Peerdeman treedt af in januari 2025?? 
Secretaris  Jaap Vlam  treedt af in januari 2025 
Riny Groen   Bestuurslid  treedt af in januari 2025?? 
Dennis Wentzel Bestuurslid  treedt af in januari 2025 
Zoals aan het schema is te zien is dit het laatste jaar voor onze voorzitter. Het is belangrijk dit jaar te 
zoeken naar een opvolger voor Peter. Mocht er iemand interesse hebben dan hoort het bestuur dit 
graag. 

 
8. Samenstelling commissies 
a. Commissie Stede Broecse F4D: geen wijzigingen 
b. Commissie Club- en Feestavond: geen wijzigingen 
c. Commissie Toer Coördinatie: geen wijzigingen 
d. Commissie Mountainbike: geen wijzigingen 
e. MTB-parcours: geen wijzigingen 
f. Commissie redactie clubblad: Jan Sachs is de nieuwe redacteur van ons blad 
g. Senioren TCG-Groep: Theo regelt deze ritten eigenlijk niet meer en het geheel wordt dan ook 

opgenomen in de toercommissie. 
h. Website en PR: Momenteel is er een ledenwerfactie van de NTFU waar ook TCG aandacht aan 

besteed. Helaas zijn er geen aanmeldingen van potentiële leden binnengekomen. Het bestuur beseft 
zich dat de club in de toekomst moet verjongen omdat de gemiddelde leeftijd aardig begint op te 
lopen. Het bestuur blijft acties ondernemen om dit alsnog voor elkaar te krijgen. 
Het bestuur vraagt aan alle leden onze pagina op Instagram te “liken” om meer volgers te krijgen en 
TCG onder een groter publiek bekendheid te geven. 
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9. Rondvraag 

Jan Sachs: TCG zit redelijk vast met ritten op de zondag en de woensdag. Hoe heilig is deze zondag 
vraagt Jan? Kunnen we ook op een zaterdag ritten rijden? 
De voorzitter geeft aan dat we “vroeger” klassiekers reden en dat er daarna op zondag een clubrit 
werd gereden. Jan vraagt zich af of we dan toch iets op de zaterdag kunnen aanbieden? 
Het bekend maken dat we ook op zaterdag fietsen is niet eenvoudig en de oplossing is lastig. Het 
bestuur zal dit verder gaan onderzoeken om op die manier ook mogelijk nieuwe leden aan te trekken. 
Ook wordt de leden gevraagd eens na te denken over waar mensen mogelijk enthousiast van kunnen 
worden. 
 
Jan Sachs: Is het mogelijk dat er wordt gekeken naar een trainer die af en toe training geeft of kunnen 
we periodiek iets aparts organiseren? 
De voorzitter geeft aan dat we dat 2 jaar terug hebben gedaan met Gert-Jan Tool van Spinnrz uit 
Enkhuizen. Helaas was de animo niet groot en moesten de kosten door een te kleine groep leden 
worden opgevangen.  
Wellicht is het mogelijk een training te organiseren met Vera Koedoder omdat ze ons dit al eens heeft 
aangeboden. Hier zijn wel kosten aan verbonden maar dit is zeker mogelijk. Oud profrenner Peter 
Koning is een bekende van onze secretaris en ook aan hem kunnen we eens vragen een clinic of 
training te geven.  
 
De laatste opmerking van Jan is dat hij hééél vééél info willen ontvangen voor het clubblad.  
 
Jan Dop heeft een mededeling en geen echte vraag. Jan dankt het bestuur en de commissies voor het 
vele werk wat ze het afgelopen jaar weer hebben verzet en iedereen verdient een dikke pluim. 
 

10. Sluiting 
Als laatste neemt onze voorzitter om 21:09 uur het woord en dankt iedereen voor haar of zijn 
aanwezigheid aan deze vergadering. Niets meer aan de hand zijnde sluit hij de voorzitter met een 
estafettestok van SAV omdat de voorzittershamer ondanks de uitgebreide voorbereiding voor deze 
avond toch thuis is blijven liggen.  
 

Uw notulist Jaap Vlam 
Hem, 5 april 2022 
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http://www.polytechniek.nl
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Onze jarigen 

  

 Januari ‘23  Februari ‘23  Maart ‘23 

1 R. van de Meulen 1 Jos Hooiveld 4 Nel Dop - Burger 

3 Jelle van der Wal 2 Karst Zomermaand 6 Jacques Ruijter 
6 Martin Visser 6 Ferry Hoogland 6 Nico Coers 

6 Nico Homan 17 René Kok 9 Peter Blom 

7 Peter Laan 18 Bert Haring 9 Erwin Braak 

13 Klaas Smit 18 Joep Boon 15 George Edwards 
16 Agnes Vertelman 21 Fransisca Boon 17 Cees Duijn 

18 W. Visser 21 Frank Roosendaal 20 Johan Laan 

20 Koos Klarenbeek 21 Andrzej Kania 23 Peter Kaagman 

21 Jaap Vlam 22 Annet Duijn-Groot 23 Johan Appelman 
25 Robert Bult   24 Amy van der Heijden 

28 Gerard Baars   25 Ton Groot 

30 Ruud Kaag   28 Doede Deen 
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Bestuurssamenstelling – Informatie – Commissies - Clubblad 

  
TCG-bestuur 

 
Voorzitter 

Peter Kaagman 

Beukenlaan 1 

1613 TA Grootebroek 
Tel: 0228-517021 

voorzitter@tcgrootebroek.nl 

  

Secretaris & Ledenadministratie 

Jaap Vlam 

Koggeweg 63 

1607 MT Hem 

Tel: 06-53855508 

secretaris@tcgrootebroek.nl 
  

Penningmeester  

Jacques Peerdeman,  

Past. Suidgeeststraat 20 

1606 DJ Venhuizen 

Tel: 0228-542195 

penningmeester@tcgrootebroek.nl 

  

Sleutelbeheer, Lief & Leed 
en Clubkleding 

Riny Groen 

Madame Curiestraat 4 

1611 ED Bovenkarspel 

Tel. 0228-514626 

sleutelsenkleding@tcgrootebroek.nl 

  

Algemeen  

Dennis Wentzel  

Trechter 70 
1611 LC Bovenkarspel 

Tel. 06-22512753 

bestuurslidalgemeen@tcgrootebroek.nl 

 

Public Relations  

Peter Kaagman 0228-517021 

 

 

TCG Commissies: 
 
Commissie Stede Broecse 

Fiets4Daagse  

Peter Deen, Simon Kok, Annette 

Hooiveld, Piet van der Horst, Jack 

Peerdemann 

 

Commissie nieuwe clubkleding: 
Pim Groen, Riny Groen, Stef Kuiper, 

Robert Bult 

 

Senioren TCG 

Coördinatie Theo Obdam 

  

Commissie Club- en 

Feestavond 

Jos Hooiveld, Joep Boon, 
Jacques Peerdeman, Bert 

Haring, Diny van de Peppel, 

Jack Peerdemann 

 

Toercoördinatie: 

Stef Kuiper, Robert Bult, Pim 

Groen en Dennis Wentzel (vz). 

 

MTB-commissie:  
Pim Groen, Peter Kaagman, 

Herman Jak, Joop Kreuk 

 

Organisatie Meerdaagse 

ritten en klassiekers 

Pim Groen, Riny Groen 

 

Kilometerregistratie en 

Sterritten: 
Dennis Wentzel 

 

Website: 

www.toerclubgrootebroek.nl 

www.tcgrootebroek.nl 

Peter Kaagman 

voorzitter@tcgrootebroek.nl 

 

TCG-informatie 
TCG is opgericht op 24 juni 

1977 

  

Startplaats: 

Kantine S.A.V, .Raadhuislaan 
10, Grootebroek. 

  

Bankrelatie: 

Rabobank IBAN rek. nr.  

NL05RABO0117614599 

t.n.v. Penningmeester 

Toerclub Grootebroek 

  

Ingeschreven bij de K.v.K. 
nummer: 40624099 

  

Aangesloten bij de NTFU 

Verenigingscode: 107007 

  

Contributie 2022: 

* Hoofdlid  - €68,00 

* Gezinslid - €51,00 

* M-lid       - €34,00 
* Erelid      - €41,00 

* Donateur - €21,00  

        (Incl. clubblad) 

  

 
Ons Clubblad  

 
45e jaargang 

verschijnt 6 keer per jaar 

  

Advertenties - tarieven: 
Jacques Peerdeman -  

0228-542195 

  

Redactieraad en support: 

Jan Sachs en Peter Kaagman  

redactie@tcgrootebroek.nl 

  

  

Inlever- en uitgiftedata in 2023 
  

Nr 1 28 dec 8 jan 

Nr 2 28 febr. 8 mrt 

Nr 3 28 april 8 mei 

Nr 4 28 juni 8 juli 

Nr 5 28 aug 8 sept 

Nr 6 28 okt 8 nov 

  

Bezorgers: 

Joep Boon, Dennis Wentzel, Hans 
de Vries, Peter Deen, Ad Eeken, Jan 

van Lubek, Agnes Buis-Vertelman, 

Karst Zomermaand 

  

Drukker: 

Sprint Print 

De Factorij 34c Hoorn 

Tel: 0229 236 424 

www.sprintprint.nl 
  

Lid worden? 

Aanmelden bij de secretaris of via 

aanmeldingsformulier op onze 

website: 

www.toerclubgrootebroek.nl 

  

Opzeggen? 

Opzeggen lidmaatschap 
schriftelijk vóór 31 december. 

  

Ereleden:  

Jan Dop 

Hans de Vries 

Afra Klein 

Theo Obdam  

 

 

mailto:voorzitter@tcgrootebroek.nl
mailto:secretaris@tcgrootebroek.nl
mailto:penningmeester@tcgrootebroek.nl
mailto:sleutelsenkleding@tcgrootebroek.nl
mailto:bestuurslidalgemeen@tcgrootebroek.nl
mailto:voorzitter@tcgrootebroek.nl
mailto:jjmsachs@outlook.com
http://www.toerclubgrootebroek.nl/
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http://www.fr-fietstechniek.nl

	Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering van “Toerclub Grootebroek”

