Besluit tot aanschaf van Mylaps (25 maart 2018)
De laatste jaren adviseren opeenvolgende kascommies het
bestuur om de reserve op de balans naar een voor de club
aanvaardbaar niveau te brengen. Dat betekent dat een groot
bedrag ten gunste van onze gezamenlijke fietsactiviteiten besteed
kan worden. In die lijn is op de laatste Algemene Vergadering een
oproep aan alle leden gedaan te komen met ideeën of concrete
plannen. Door de wedstrijdcommissie is daarna een onderbouwd
verzoek ingediend om het Mylaps-systeem aan te schaffen. Het
bestuur heeft over deze aanschaf een besluit genomen
overwegende dat;
•
•
•
•
•
•
•

alle leden hierover op de site en in het clubblad zijn
geïnformeerd,
een informatie avond is georganiseerd,
dat Mylaps een lang gekoesterde wens van bijna alle
wedstrijdrenners is,
alle leden middels een enquête hun mening konden geven,
het bestuur aan de uitslag van deze enquête voorwaarden
heeft gesteld,
dat aan deze voorwaarden is voldaan,
en dat aan de vooraf kenbaar gemaakte procedure is
voldaan.

Daarnaast heeft het bestuur zich de vraag gesteld of met de
aanschaf van Mylaps de leden die hier geen gebruik van maken
tekort wordt gedaan. Dat is niet het geval. Er blijft na de aanschaf
nog voldoende financiële ruimte om alle activiteiten waar onze
leden plezier aan beleven te kunnen blijven ondersteunen zodat
niet-wedstrijdrijdende leden niet tekort wordt gedaan. Dit is
mogelijk doordat het eigen vermogen van FC Trappist ruim 12
500 euro bedraagt. Hiervan is ruim 11 000 in geld beschikbaar,
het overige vermogen zit in de voorraad clubkleding. Er zijn dus
meer dan voldoende financiële middelen voor de aanschaf.
Het bestuur wil Mylaps in zes jaar afschrijven. Dat betekent dat
elk jaar 1000 euro aan afschrijvingskosten zal worden
opgenomen in de begroting.
Daarnaast zal het inschrijfgeld voor wedstrijden met 1 euro
worden verhoogd naar 4 euro per wedstrijd. De verwachting is dat
daarmee de inkomsten ook ongeveer met 1000 euro zullen
stijgen. Daarmee worden de afschrijvingskosten gecompenseerd.
Per saldo blijft daarmee het vermogen en de reserve op het
huidige peil.
Dit alles overwegende heeft het bestuur besloten het systeem
Mylaps aan te schaffen.
Leden kunnen tegen dit besluit in beroep gaan door binnen tien
dagen het bestuur te vragen een Algemene Vergadering bijeen te
roepen waar het besluit aan de leden zal worden voorgelegd.

Dit besluit zal pas geëffectueerd worden na deze periode van tien
dagen of na een besluit op een Algemene Vergadering waar het
besluit ook kan worden herroepen.
Als er naar aanleiding van dit bericht vragen zijn, dan kan je deze
rechtstreeks naar de secretaris mailen.
Het bestuur van FC Trappist

