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Notulen Ledenvergadering TWC Lui-Feltrappers d.d. 31 mei 1996.

Aanwezig: de heren Wim Stienen, Roger Gielen, Jan Janssen, Paul
Damoiseaux, Frans Erkelens, Jos Schols, Haarie Schmeits,
Hem Wilms, Carl Dormans, Bert Kroesen, Peter Bockting,
Peter Moulen, Rob Martens, Klaus Nolten, Max Walschot,
Paul Hundscheid, Jos janssen, Ton Kusters, Hans Wielens,
Frans Peeters, Joep Jorissen.

Afwezig: alle overige leden zonder kennisgeving.
*******************************************************************

1. Fietsgedrag.
Het blijkt dat de grote meerderheid van de aanwezigen geen problemen
heeft met het fietsgedrag, het hoge aanvangstempo enz. Dit leidt
tot het besluit om het afdraaien te legaliseren waarna de tocht met
de selecte groep van prominenten voortgezet kan worden.
Jos Schols, Frans Peeters, Peter Moulen, Jan Janssen en Paul Damoi
seaux zijn degenen die routes en tempi in de gaten moeten houden.

2. Contributie.
De contributie-betaling verloopt moeizaam. Nogmaals wordt aandacht
gevraagd om zo spoedig mogelijk aan deze verplichting te voldoen
(bankrekening nr. 6661.90070).

3. Fietsweekend.
In het kader van het fietsweekend verplaatst de wielercaravaan zich
dit jaar op 24 augustus naar Huy in de Belgische Ardennen.
Omdat Belgie wordt gekweld door een hoge inflatiegraad en medegelet
op de ervaringen van verleden jaar, moet de prij s van het fietsweek
end gesteld worden op f 200,--.
Er zijn maximaal 18 slaapplaatsen ter beschikking. De eerste 18
betalenden hebben recht op deelname. Er volgt nog een apart bericht.

4. Rondvraag.

Hans Wielens wil de barbecue organiseren. Datum: 17.08.96. Lokatie:
nog onbekend.

Hans Wielens en Frans Peeters organiseren op 15.09.96 de clubkam
pioenschappen.

Peter Moulen organiseert in october een feestavond.

Peter Bockting wenst allen met terugwerkende kracht een prettig
fietsseizoen.

Bert Kroezen deelt mede dat de trip naar de Vogezen wederom geslaagd
was.

Roger Gielen stelt aan de orde dat de door hem gekochte truien duur
der uitgevallen zijn dan oorspronkelijk gedacht. Hij inforTneert naar
de bereidheid van de aanwezigen om i .p.v. de oorspronkelijke f 25,--
per trui hiervoor een bedrag van f 40,-- te willen neertellen.



-2-

De aanwezigen kunnen zich in meerderheid vinden in het voorstel van
Peter Bockting om nolens volens aan het verzoek tegemoet te komen,
zuiks onder de voorwaarde dat nimmer meer een voorstel tot de aan
schaf van truien, op een dergelijke wijze door de vergadering wordt
geloodst. Mocht het hoofdstuk truien nog ooit ter sprake komen dat
dient hiervoor op zijn minst een commissie te worden benoemd die
ruimschoots de tijd krijgt voor beraad.

Gelet op het meerderheidsstandpunt wordt de aanschaf van de trui
als een plicht t .o.v. de vereniging beschouwd, d.w. z. dat alle leden
verplicht zijn om de trui aan te schaffen. De truien kunnen tegen
contante betaling van f 40,-- afgehaald worden bij Fa. de Jager.

Beek, 10 juni 1996,
Joep Jorissen.



Notulen vergadering LUI-FELtrappers d.d. 26 september 1997.

Aanwezig: Wim Stienen, Dik de Jager, Haarie Schmeits, Klaus Nolten,
Carl Dormans, Hem Wilms, Paul Damoiseaux, Peter Moulen,
Paul Hundscheid, Frans Peeters, Bert Kroesen, Jan Heijne
mans, Frans Erkeiens, Romain Heijnen en Joep Jorissen.

Afwezig: Jan Janssen, Jos Jansseri (met kennisgeving) en overigen.

1. opening door de voorzitter.
Voor hij het woord kan nemen, geven de aanwezigen te kennen blij
te zijn dat de voorzitter weer in de schoot van de vereniging is
teruggekeerd. Een enkeling kijkt iets beteuterd omdat hij zijn droom
de rol van voorzitter op zich te kunneri nemen, in rook ziet opgaan.

De voorzitter voegt zelf toe dat hij het afgelopen jaar in gebreke
is gebleven. Dit is te wij ten can gezondheids- en familie-omstandig
heden. Hi.j wii. echter de dread weer oppakken en daarom minstens nog
één jaar doorgaan. Dit voorstel wordt met instemming begroet.

2. Mededelingen van de penninjmeester.
Op één persoon na hebben a].len aan de contributie-verplichtingen
voldaan. Er is eeii positie saldo van ca. f 2 800, - -. De kosten van
de barbekjoe zijn nog niet ailemaal gedeclareerd. Er wordt nog een
nota verwacht van ca. f 115,--.

3. Fietsroutes/fietsgedrag.
T.a.v. de fietsroutes is er niets dan lof en het wordt op prijs
gesteld om op dezelfde voet verder te gaan.
V.w.b. het fietsgedrag worcien vraagtekens geplaatst bij de noodzaak
van hejhoge begintempo.

4. Fietskend.
Over 1t fietsweekend heersc tevredenheid. Enkel de route zou een
ietsi4r landelijk en fietsersvriendelijk karakter moeten hebben.
Omtrext de datum van het fietsweekend 1998 vindt nog nader beraad
pleat?.

5. Winterãctiviteiten.
* Hais Wielens organiseert een wandeltocht.
* Frans Peeters organiseert een etentje.
* HaariéSchmeits organiseert een feestavond bij Hoeve Mareveld.
* Ook zou het leuk zijn om weer eens een sportmiddag bij Glanerbrook

te organiseren. Wie de broek past, trekke hem aan.
Voor ee4i eventuele financiëie bijdrage uit de clubkas dient vootaf
over,ëg met het bestuur pLiats e vinden.

6 Rondvraag
* B.v. het 20-jarig bestaan verzorgt Peter Moulen een clubblad.
* ledereen moet zijn gedachten laten gaan over mogelijke activitei

teñ”in het kader van het 20-jarig bestaansfeest.
* ce]t op de goede verzoroIng is een attentie voor Ellie en André

opzn plaats. Dik de Jager cLraagt hier zorg voor.
* Paul Damoiseaux verzorgt yoor komend seizoen een Isostar-promotion

actie.

Joep Jorissen
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De overige aanwezigen delen de zienswijze van Peter Moulen om af
te zien van de organisatie van een tourtocht met externe deelnemers.
De Heuveltocht zal door Jan Janssen in het reguliere route-schema
worden geintegreerd.

In verband met de schoolvakanties wordt het fietsweekend dit jaar
gepland in het weekend van 12/13 september.

Jos Janssen lanceert het voorstel om bij gelegenheid van het 20-i arig
bestaansfeest het fietsweekend mogelijk met één dag te verlengen.
Het bestuur zal zich hierover beraden. Wellicht dat een feestcomité
kan worden benoemd dat de organisatie op zich neemt.

Het Hemelvaartweekend gaat dit jaar naar Luxemburg. Ca. 10 leden
zijn in deelname geinteresseerd. Haarie Schmeits en Joep Jorissen
nemen de locatiekeuze op zich. Zij zullen zich daarbij laten advise
ren door Bert Kroezen en Carlo Dormans.

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de historische vergade
ring om onder het genot van enkele alcoholische consumaties nog even
na te praten aan bar.

Geleen, 30 januari 1998,
Joep Jorissen.

P.S.

OP 13 MAARTA.S. WORDTOMCA. 20.15
UtZP. EEN LEDENVERGADERING GEHOUDEN
MET, NAAST DEZE NOTULEN, ALS AGENDA -

PIJT HET (NIEUWE) CLUBLOKAAL.
LATIE: CAFE ONGER DE B UIMKES,
PESCHSTRAAT 52 TE GELEEN. JULLIE
KIJGEN VOOR DEZE VERGADERING GEEN
APARTE UITNODIGING.

I’.



NOTULEN VERGADERING TWC LUI-?ELTRAPPERS D.D. 13 MAART 1998.

Aanwezig: Wim Stienen, Dik de Jager, Jan Janssen, Bert Kroesen, Jos
Janssen, Romain Heijnen, Peter Bockting, Hem Wilms, Fred
Jacobs, Klaus Molten, Paul Damoiseaux, Carl Dormans, Jan
Heinemans, Hans Wielens, Rob Martens, Peter Moulen, Frans
Peeters, Jos Schols, Joep Jorissen.

Afwezig met kennisgeving; Jos Vroemen en Frans Erkelens.
Afwezig zonder kennisgeving: de overigen.

1. Notulen vergadering d.d. 16 januari 1998.
* Peter Bockting heeft contacten met de bank belegd inzake een

spaarsysteem t.b.v. van het 25-jarig bestaansfeest.
* Op verzoek van Frans Peeters zal de deelname aan toertochten als

vast agendapunt opgevoerd worden.

De notulen geven verder geen aanleiding tot op- en of aanmerkingen.

2. Keuze nieuw clublokaal.
De vergadering gaat unaniem accoord met het advies van de terzake
ingestelde werkgroep om te kiezen voor Onger de Buiznkes als nieuw
clublokaal. Het besluit om definitief afscheid te nemen van de Luifel
gaat gepaard met gevoelens van innerlijke emotionaliteit die ternau
wernood zonder vloeiende tranen onderdrukt kunnen worden.
Het bestuur zal op gepaste wij ze afscheid nemen van André en Ellie.

Besloten wordt om m. i.v. zondag 29 maart as.
bij Onger de Buimkes te starten. Vertrektijd
vanaf die datum: 09.30 uur.

3. Fietsweekend.
De vergadering gaat er unaniem mee accoord dat het fietsweekend wordt
uitgebreid tot drie dagen. D.w.z. vertrek op vr!ag 11 september
in de vooravond en terugkeer op zondag 13 september a.s.

4. Kilometerbord. *

Het klassement van verleden jaar is gewonnen door Jan Janssen. In
een later stadium zal een mooie huldiging,plaatsvinden.
Vanaf dit jaar worden enkel nog de echt gereØ.eii km’s genoteerd.

5. Rondvraa.
* De fietshemelvaartweek voert dit jaar naar het,Sauerland. Hiervoor

hebben zich aangemeld: Dik de J., Jan J., PautD. Carl ID., Frans
P., Bert K., Jan H., Hans W., Haarie S. en Joep J. Wie flog mee
wil gaan dient dit uiterlijk 29 maart kenbaar te maken aan Carl
Dormans of Joep Jorissen. Alle deelnemers ,dnen op die datum
tevens aan te geven wanneer zij vertrekken i woensdag of don
derdag.

i’ Aandacht wordt gevraagd voor een gepast afscheid van Koosje T.

Beek, 18.03.98
Joep Jorissen.



NOTULEt VERGADERING TWC LUI-FELTRAPPERS D.D. 30 JANUARI 1998.

AANWEZIG: Wim Stienen, Dick de Jager, Paul Damoiseaux, Frans Pee
ters, Peter Bockting, PeterMoulen, Klaus Nolten, Romain
Heijnen, Carlo Dormans, Frans Erkelens, Jos Vroemen, Rob
Martens, Bert Kroezen. Jos Janssen, Haarie Schmeits, Jan
Janssen en Joep Jorissen.

Afwezig met kennisgeving: Hans Wielens en Roger Gielen.

Afwezig zonder kennisgeving: alle overigen.

1. Aanvang fietsseizoen.
Het fietsseizoen begint op 1 maart a.s. om 10.30 uur. Vertrek op
de gebruikelijke locatie op de Markt.

2. Clublokaal.
De vergadering besluit met 10 stemmen voor en 7 tegen om de Luifel
als clublokaal te verlaten. Er wordt een commissie gevormd, bestaande
uit Dick de Jager, Haarie Schmeits, Peter Moulen en Joep Jorissen,
die zich zal oriënteren op een nieuw clublokaal.
De voorsteinmers constateren voornamelijk dat er geen band meer be
staat met de Luifel.
De tegenstemmers beroepen zich vooral op emotionele gronden.

Op 13 maart a. s. wordt een vergadering gehouden waarbij de commissie
een concreet voorstel zal presenteren.

3. Clubblad.
Kopij dient, liefst op diskette, uiterlijk 1 april a.s. te worden
aangeleverd bij Hans Wielens, Peter Moulen of Peter Bockting.

4. Eten buitenshuis (met partner).
Een grote meerderheid spreekt zich uit voor de Italiaanse variant.
De datum wordt bepaald op 4 april a.s. Frans Peeters zal nog een
aantal leden bellen om hun interesse te peilen. Vooralsnog gaan er
Ca. 25 personen mee.
Frans Peeters en Hans Wielens regelen ook het vervoer. Degenen die
niet rechtstreeks zijn benaderd kunnen zich nog tot 25 maart a.s.
bij een van beiden aanmelden.

5. Rondvraag.

Rob Martens benadrukt dat. het nimmer bij hem is opgekomen om zo’n
mooie vereniging als de Lui-Feltrappers te verlaten. De geruchten
daarover zijn derhalve verre bezijden de waarheid.

Dick de Jager antwoordt bevestigend op de vraag van Frans Peeters
of de contributie op f 125,-- wordt gehandhaafd. Hij voegt toe dat
de club nog ca 1.400 pegels in kas heeft.

De vergadering is het eens met het voorstel van Peter Bockting om
de contributie tijdelijk te verhogen om het 25-jarig bestaansfeest
op een appetijtelijke manier te kunnen vieren. Voor de eerstvolgende
vergadering wordt een concrete suggestie voorgelegd.



Notulen ledenvergadering TWC LU-FELTRAPPERS d.d. 29
oktober 1999.

Aanwezig:
Wim S., Dik de J., Jan J., Jos J, Ton K., Bert K., Harrie S., Peter M., Fred J., Ger
P., Klaus N., Carl D., Peter B., Paul H., Rob M., Harold P., .Paul D., Frans E.
Frans van V. en Joep J.
Afwezig met kennisgeving:
Hans W., Frans P., Jos V. en Romain H..
Afwezig zonder kennisgevirig:
PietC., RogerG. en Harrie H..

1. Opening door de voorzitter.
De voorzitter constateert dat we op de goede weg zijn en dat er geen aanlei
ding is de koers te wijzigen.

2. Financiele stand van zaken.
Met het verzoek de gegevens niet aan de buitenwacht kenbaar te maken
overhandigt Dik de Jager aan alle aanwezigen een overzicht van de financi
ele stand van zaken. Bijzonder aandacht vraagt de sponsoring van de
Humphrey en Marjo tot een bedrag van Ca. j 350,-. Dit werd verrekend met
de kosten van het eetbuffet na het fietsweekend.

3. Stand van zaken Spaarregeling 25 Lui-Feltrappers.
De regeling loopt volgens Peter B. op rolletjes. Hij zal ook ereleden benade
ren voor deelname.
De vergadering gaat ermee akkoord dat in het overall-comité voor de jubile
umviering worden benoemd: Peter B., Hans W., Paul H., Carl D. en Joep J.

4. Winteractiviteiten.
De volgende activiteiten worden georganiseerd:
21.11 en 12.12 troeven bij Onger de Buimkes; 26.11 carten; 17.12 kozijn
schieten; 15.01 Feestavond; jan/febr. wandeling.
Opgave voor deelname bij Harrie S.

5. Start seizoen 200012001.
Start op 12 maart 2000.

6. Evaluatie fietsweekend.
Het afgelopen fietsweekend wordt in alle opzichten als geslaagd bestempeld
en het comité krijgt het volledige vertrouwen voor de toekomst.

7. Hemelvaartsweekend.
De eerste optie is Trier. Harrie S. en Joep J. melden zich aan als vrijwilliger
om eens poolshoogte to gaan nemen in Trier.

8. Bestuursaangelegenheden.
Besloten wordt dat in de eerstvolgende vergadering de bestuursverkiezing
aan de orde komt. Nadere details volgen in de uitnodiging voor die vergade
ring.

Dit is wellicht het laatste verslag van jullie secretaris, Joep J.



Versiag ledenvergadering TWC Lui-Feltrappers van 11 februari 2000.
Aanwezig: Peter Bockting, Paul Damoiseaux, Frans Erkelens, Dick de Jager

(penningmeester), Jos Janssen, Jan Janssen, Joep Jorissen (secreta
ris), Bert Kroezen, Tori Kusters, Rob Martens, Peter Moulen, Klaus
Nolten, Frans Peters, Ger Pijnenburg, Harrie Schmeits, Wim Stienen
(voorzitter), Hans Wielens.

Afwezig met kennisgeving: Roger Gielen en Jos Vroemen.

1. Opening door de voorzitter.
De voorzitter opent de vergadering en heet alien welkom.

2. Stand van zaken spaarregeling 25 jaar Lui-Feltrappers.
Peter Bockting geeft op zijn weibekende en deskundige wijze uitleg over de
stand van zaken De spaarregeing verloopt voorspoedig en heeft over het af
gelopen jaar het niet geringe bodrag van f 36,82 aan rente opgeleverd.

3. Hemeivaartweekend.
Voor het Hemelvaartweekend in Bitburg melden zich aan: Jan Janssen, Bert
Kroezen, Carl Dormans, Hans Wielens, Harold Packbier, Frans Peeters, Har
ne Schmeits en Joep Jorissen. Hans en Frans gaan van donderdag tim zon
dag; de overigen van woensdag tim zondag. Joep zal de kamers reserveren.

4. Bestuursverkiezing.
Zonder hoofdelijke stemming wordt Joep Jorissen tot voorzitter gekoen.
Via een schriftelijke stemming worden Bert Kroezen, Hans Wielens, Jan
Janssen en Peter Moulen als bestuurslid gekozen. De taakverdeiing wordt
door de bestuursleden onderling bepaald.

5. RondvraaglW.v.t.t.k.
Harold Packbier biedt via zijn baas gesponsorde truien aan. Het aanbod zal
door het nieuwe bestuur opgepakt en aan de leden voorgelegd worden.

De feestavond op een nog nader te bepalen datum op de zolder bij Jos
Vroemen zal worden gehouden. Harrie Schmeits organiseert.

Het nietiwe fietsseizoen start op 12 maart a.s. om 10.30 uur. Vaf 2 apri!j
wordt orn 09.30 uur gestart.

Jan Janssen zal ook het komende seizoen de routes uitzetten.

Ger Pijrenburg reikt aan de deelnemers van het afgelopen fietsweekend een
gezelschapsfoto uit.

Rob Martens zal checken wanneer de jaardienst voor Jan Heinemans wordt
gehouden. Via het bestuur zullen de eden hierover worden geInformeerd.

Joep J. zegt toe dat op Wim en Dick bij een nog nader te bepalen gelegen
heid in de bloemetjes gezet zuflen worden ais blijk van waardering voor hun
jarenlange inzet als bestuurslici van de Luifeltrappers.

Geleen, 11 februari 2000,
Joep Jorissen.
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Versiag Ledenvergadering

Datum: februari 2001

Aan: aIle leden

Van: Jan Janssen

BETREFT: ledenvergadering Luifeltrappers 16 februari 2001

) Aanwezig: Hub Jorissen, Hans Welens, Klaus Noften, Jos Janssen, Paul
Damoiseaux, Harold Packbier, Peter, Moulen, Paul Hundscheid, Harne Schmeits, Rob
Martens, Frans Peeters, Jan Janssen (in willekeurige volgorde)

Afgemeid: Roger Gielen, Fred Jacobs, Dick de Jager, Ton Kusters, Peter Bockting,
Harne Huynen, Ger Pijnenburg, Frans Erkelens, Jos Vroemen (00k in willekeurige
volgorde)

) Joep opënt de vergadering.

> Start nieuwe fietsseizoen: zondag 4 maart 2001. om 10.30 uur. Starttijd blijft 10.30
uur tot invoering zomertd!

Presentatie nieuwe huisst(ft LuiFeltrappers. Hame Schmeits geeft een flitsende
demonstratie van de nieuwe huisstijl van de LuiFeltrappers. Nieuw briefpapier en zelfs
voor alle laden visitekaartjes Icunneri zonder al te veel kosten worden gemaa}ct bij de
huisdrukkerij van Harrie. Vooruitkijkend near bet jubileumjaer met talloze activiteiten
waarbij aileriei officiele instanties moeten worden benaderd is dit een pnma initiatief Er
zn door Hame enkele mooie ontwerpen gemaakt. Hame vraagt de vergaderingofzij
positief staat tegenover dit initiatief. Dit is inderdaad het geval. Wel wordt aanHarrie
gevraagd om na te gaan wat de exacte kosten zullen zijn.

Mecfedellngen (vanuit A-groep en B-groep). De A-groep start zondag 4 maart a.s. om
10.30 uur en gaat op de oude voet verder. De B-groep start op diezelfde datum om
11.00 uur en zal vanaf bet begin “de beuk eringoolen”.

Spaarregellng /jubileumcommissie. Helaas is de beschermheilige van de
spaarregeling niet aanwezig, zodat er geen exacte stand van zaken kan worderi
gegeven. Hans Wielens heeft echter contact gehad met Peter Bockting en NJ weet te
melden dat de spaarregeling goad draait. Momenteel zit er ± fi. 3000,- in kas. De laden
van de jubi!eumcommissie icomen 9 maart a,s. om 20O0 uur bij ellcaar in 0DB om
alvast wat zaken in de week te zetten.

Clubfoto. Joep zal met Humphrey overleggen over een geschllte datum; liefst zo
spoedig mogelk.

Secretfaat Seipgensstraat 16, 6164 HP Geleen. Bankrekenhig 1160.25.301 Rabobank Geleen 1
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FinancieeI verslag 2000. Onze penningmeester, Hans \Melens, geeft tekst en uitleg.
Kascontrde heeft plaatsgevonden. Er is een batig saldo van ongeveer ft. 2700,-.
Eenieder die een afschrift van de financiele situatie wenst te hebben, ken dit b Hans
opvragen. De kascontroiecommissie deelt bij monde van de voorzitter Frans Peeters
mee, dat er geen onjuistheden zijn geconstateerd. De penningmeester wordt
gedechargeerd. F. Peeters overhandigt het bestuur en de lederi een brief waarin e.e.a.
nog eens duidelijk is verwoord.

> Rondvraag

Hans Wielens vraagt (aiweer) een financiële bijdrage voor de vergadering.

Harrie Schmeits stelt voor een “Hall of Frame” te maken, een fotoschilderij met leden
van verdienste van de LuiFeltrappers. De vergadering keurt bet idee goed.

Frans Peeters wit graag een flnanciêle reserve aanhouden van ft. 100,- per lid. Na
enige discussie over voors en tegens, heeft bet bestuur besloten de volgende
vergadering met een voorstet hiervoor te komen.

Rob Martens kan bet niët laten sluikreclame voor zijn zaak te maken. Hijis nu PK’JW
gecertificeerd. Fietsen kunnen nu niet meer worden gejat. Proficiat RobI Hij dealt mee
gratis adviezen te v€rstrekken en komt daarvoor zelfs bij je thuis (als je er niet bent).
Ock wordt een substantièle ledenkorting verstrekt; alleen wordt niet meegedeeld
hoeveel.

Klaus Nolten brengt de traditionele nieue-truienkwestie wetersprake. Ook hiervoor
zijn weer zowel voqcals tegenstanders te vinden. Afgesprokéñwordt dat een
commissie, bestaatjde ult Paul Damoiseaux, Klaus Nolten en Jan Janssèn bet
komende fietsseizoezichgaat orietteren op demarkt. In 20 2zal danaanscháf van
nieuwe truisi plaatsvinden, zodat we er in bet jibiJeumjaar weer fns • f

Peter Moulen denkt 00k steeds commercièler en deeft mae dat de aanleg van een
oprit > 500 m2 door hem kan worden verzorgd.

Ter herinnerIng:

Denk aan het overmaken van de (achterstallige) contributiel

J.J.

3ecrefraaat Seipgensshat 16 6164 HP Geleen. Bankrekenang 1160.25.301 Rabobank Geleen 2
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Versiag Ledenvergadering

Datum: december 2002

Aan: alle leden

Van: Jan Janssen

BETREFT: ledenvergadering Luifeltrappers 13 december2002

Aanwezig: Hub Jorissen, Dick de Jager, Carl Dormans, Jos Janssen, Harold Packbier,
Wm Stienen, Peter Moulen, Paul Hundscheid, Paul Damoiseaux, Frans Erkeleris,
Peter Bockting, Bert Kroezen, Romain Heijnen, Hame Schmeits, Ger Pijnenburg, Rob
Martens, Frans Peeters, Hans \Nielens, Jan Janssen (in willekeurige volgorde)

Afgemeld: er zijn geen afmeldingen binnengekomen.

> Joep opent de vergadering.

> Mededellngen: Er zijn geen mededelingen gedaan.

Mededellngen voorzitterjubileumcommissie: Peter Bockting voert hot woord en geeft
de financiele stand van zaken weer. Er is op dit moment ongeveer fi. 10.000 (meer
dan € 4000) in de jubileumkas. De data waarop een aantal activiteiten I festiviteiten
wordt georganiseerd moeten b iedereen bekend zijn. Op het overzicht van data dat
eenieder heeft gekregen staat per ongeluk vermeld “zaterdag 22 juni”; dit moet zijn
“zondag 22 juni”. Peter zegt te verwachten dat iedereen op doze data aanwezig isom
b te dragen aan do feestvreugde.

Het gaat om de volgende en festiviteiten:

22 maart 2003 Reunie voor loden en oud-leden

22 juni 2003 Gezamenlk uitstapje naar Luik

30 augustus 2003 “LuWelschieten”en aansluitend viert Peter Moulen
zijn veijaardag en schiet do vogel af.

12113/14 september2003 Fietsweekend

De bedoeling is dat ledereen meegaat, ook bij hot fietswoekend!! Dus ook niet
fietsende loden wordt verzocht moe to gaan, “al was het maar omdat ook vervoer
moet worden geregeld”.

Naast doze activiteiten zullen ook nog eon kalender (met eon aantal voor do
Luifeltrappers belangrijke data), een jubileumuitgave van do Pendaalemmer en een
CD-ROM (met fotomateriaal) “op do markt wordon gebracht”.

De bekostiging van al doze zaken is geregeld; echter do eigen bijdrage voor hot
fietsweekend zal tussen de €70,- en € 90,- liggen.
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Dit is de formule wear de commissie voor gekozen heeft. Peter Bockting doet de
suggestie om de spaarregeling eventueel te continueren voor toekomstige jubilea. De
vergadering beslistom dit punt op de agenda voor de volgende vergadering te zetten.

Sponsors voor de jubileumuftgave van de Pendaalemmer kunnen zich melden bU H.
Schmeits.

> Winteractiviteiten. Wim Stienen stelt voor een bezoek aan een camavalszitting te
brengen. Er is een aantal data gepland voor kaarten, namelijk 15/12, 22/12, 10/01 en
07102. De datum voor de tradftionele winterwandeling zal nog worden bekend
gemaakt.

> Start fietsseizoen 2003. De A-groep start op9 maart 2003 om 10.30 uur. De B-groep
last zich niet kennen en start 00k op9 maart, maar om 11.00 uur.

> Rondvraag

Frans Peeters Vraagt naar de datum waarop de truien san de leden geleverd worden.
Jan Janssen antwoordt dat de truien met lange mouw leverbear zijn, maar de truien
met korte mouw nog niet. Omdat alle truien nog met het logo bedrukt moeten worden,
wordt flog gewacht met het uitleveren van de kieding tot het bedrukken heeft
plaatsgevonden. Waarschijnlk zal levering rond begin van het fietsseizoen
plaatsvinden.

Ger Pnenburg Vraagt de vergadering of de leden ook niet allemaal dezelfde
fietsbroek zouden moeten aanschaffen. Na enige discussie trekt Ger zijn voorstel in.

Peter Bockting Verzoekt of het mogelijk is om “B-groep” op de nieuwe truien te laten
drukken.

Dick de Jager vraagt welk logo op de truien wordt gedrukt. Hame S. (huisdrukker te
G.) antwoordt dat er een nieuw logo op de trui zal verschijnen.

Hans Wielens komt met de mededeling dat iedereen zich vanavond voor een tientje
(euro’s wel te verstaan) weer kan volladen.

Paul Damoiseaux vraagt aan de jubileumcommissie of er 00k pers is uitgenodigd voor
de reünie. Peter Bockting antwoordt dat er een persbericht komt. Harrie Schmeits
deelt mee dat het ook mogelk is om een clip van de maand te maken. Ook zal
worden nagegaan of het logo op de nieuwe truien geborduurd ken worden.

Ter herinnering:

> Denk aan het overmaken van de (achterstallige) contributie!
Voor het nieuwe seizoen (2003) geldt een contributiebedrag
van € 55,- De penningmeester verzoekt iedereen dit bedrag
voor I me! 2003 overte maken.

> Voor de jaarlijkse hemelvaarttrip naar Duitsland kunnen
belangstellenden zich voor I maart 2003 opgeven bij H.
Jorissen.

> De ElzaslVogezentrip zal komend jaar plaatsvinden in week 31
Opgave voor I maart 2003 bg Jan Janssen.

Voor beide fletstrips geldt inprincipe dat vertrek op woensdag
geschiedt en dat op zondag naar huis wordt teruggekeerd.

J.J.
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