Verslag bestuursvergadering ‘de Pedaleur’ d.d. 15/01/2018
Aanwezig:

Afwezig:
Locatie:

Jan van Gerven
Bea Liebregts
Henny van Beers
Rob van Overbeek
Cees Stofmeel
Priemeind 1, Best

Opening door de voorzitter
Jan opent de vergadering.
Cees is afwezig
Vaststelling agenda
Voorstel agenda wordt overgenomen
Notulen bestuur d.d. 18-12-2017.
De notulen zijn akkoord gevonden met onderstaande opmerkingen:
Notulen ALV 24-11-2017.
Moeten nog worden rondgestuurd zónder bijlagen !
Wordt verzorgd door Henny; Rob zorgt voor de verspreiding
Toerkalender
Is in volle voorbereiding.
Aanvullingen zijn reeds bekend
Wordt besproken tijdens de commissievergadering van 16/01/18
Mr. Pieter van Kollenburg stichting.
Jan heeft een briefje gestuurd en prompt een sponsorbedrag van 500 € ontvangen.
E-bikes.
Dit wordt verder opgepakt door de TC.
Voorlopig geldt dat eenieder die minstens 5 voorafgaande jaren actief lid is geweest in
aanmerking komt om op een E-bike aan onze tochten deel te nemen
Taakverdeling nieuw bestuur
De taakverdeling van de zittende bestuursleden wijzigt niet.
Rob gaat zich binnen het bestuur vnl. bezighouden met de communicatie aspecten van de vereniging
zoals de website, Facebook en de mailings die we namens de vereniging versturen. Hij heeft hiervoor
overdracht gedaan met Kees Beekmans.
Agenda bestuursvergaderingen
Het nieuwe schema dat werd opgesteld door Henny wordt goeddeels overgenomen met een paar
kleine wijzigingen. Het nieuwe schema zit bijgesloten in deze notulen.
Sportgala

Onze deelname blijft beperkt tot het Verbroederingstoernooi en de Sportquiz. Er zijn echter nog
geen deelnemers binnen de vereniging gevonden. Tijdens de commissievergadering zal een nieuwe
oproep worden gedaan.
Cyclopathon
Ook dit jaar doen we weer mee aan de Cyclopathon.
Tot dusver hebben we 14 fietsers uit onze vereniging.
De prijsuitreiking en gebak worden dit jaar verzorgd door de AVO; volgend jaar zijn wij weer aan de
beurt.
Privacy
Er is weinig voortgang op dit gebied.
NTFU zou hier begin 2018 op terugkomen; we wachten even af.
Met de selectie van een nieuwe ledenadministratie moeten we hier wel alvast rekening mee houden.
Nieuwe ledenadministratie
Vooralsnog zijn de ledenadministratie en de boekhouding gescheiden. Bea gebruikt een ‘eigen’
programma waarmee ze uitstekend uit de voeten kan. Verder val opdat er verschillende ‘lijstjes’ in
omloop zijn van leden die een bepaalde taak hebben. Dat leidt soms tot verwarring.
Binnenkort gaan Bea, Henny en Rob hierover serieus om tafel (8 februari 20:00 uur bij Bea)
Doelstelling is om uit te gaan van één basisregistratie en eventuele ‘lijstjes’ daaruit af te leiden.
Deze registratie is tevens de grondslag voor het heffen van lidmaatschapsgelden.
SBBI
Het registreren van de vereniging als Sociaal Belang Behartigende Instelling (SBBI) biedt niet direct
voordelen. Het kan hoogstens een extra administratieve belasting worden voor ons. Er wordt
besloten om dit niet verder op te pakken
Commissievergadering 16-01-2018
Er is een begroting ontvangen van zowel de TC als de VTC. Deze zullen worden besproken tijdens de
Commissievergadering.
Er is nog geen agenda beschikbaar. Henny stelt deze op.
Voor wat betreft kosten voor kleine attenties voor leden die iets bijzonders hebben gedaan laat
mandateert het bestuur de betreffende commissies zelf (zoals leden die uittreden uit een commissie
na een redelijke periode).
Cyclopathon
Het bestuur besluit om de Cyclopathon met ingang van dit jaar een vast onderdeel van de VTC te
maken.
Rabo Clubkas Campagne
Het bestuur besluit om dit jaar niet mee te doen aan de RCC omdat enerzijds wij al een redelijke
sponsoring hebben dit jaar (NH1816) en we tevens vinden dat de beschikbare budgetruimte van de
Rabobank dan beter ten goede komt van andere maatschappelijk belangrijke doelen.
WVTTK
1) Kleding
Als resultaat van de uitkomsten van de Pedaleur 2.0 wordt naar alle waarschijnlijkheid een
voorstel gedaan tijdens de Voorjaarsvergadering. Gedacht wordt enerzijds aan een ‘streng’
beleid ten aanzien van het gebruik van ‘oudere’ kleding en helmen en anderzijds een

eenmalige actie waarbij leden tegen gunstige condities een nieuwe standaard set kunnen
aanschaffen
2) Nieuwe voorzitter
Volgens het bestuursschema treedt Jan af met ingang van de volgende ALV. Om te
voorkomen dat er dan een ‘leegte’ ontstaat omdat er dan geen nieuwe kandidaten zijn gaan
we alvast ‘polsen’ bij bepaalde leden. Bij de overige leden van het bestuur is er geen ambitie
om deze rol in te gaan vullen.
3) Groene Corridor
Als vereniging merken we weinig van de voortgang van de organisatie van de tijdrit ‘de
Groene Corridor’. Er wordt nog geen beroep gedaan op onze hulp. Ook is er nauwelijks
communicatie (website) rondom dit onderwerp. Het bestuur besluit om deze activiteit niet
op de agenda te plaatsen. Wel overweegt het bestuur deelnemende teams uit onze club
ondersteunen door het betalen van het inschrijfgeld.
4) ALS
Het bestuur besluit om de ALS-tocht officieel op de toerkalender te plaatsen. Voor
deelnemers van onze club wordt het inschrijfgeld betaald.

Acties
Uiterste
Datum
13-03-17
13-03-17
05-09-17
05-09-17
18-12-17
18-12-17
18-12-17
18-12-17
18-12-17
18-12-17
18-12-17
18-12-17
18-12-17
15-01-18
15-01-18

Omschrijving

Wie

Status

Stand van zaken mbt privacy checken bij NTFU
SBBI verklaring aanvragen
Koppelen website en Facebook
E-boekhouden evalueren en evt aanschaffen
Opstellen uitnodiging voor Commissievergadering
Ontwikkeling nieuwe kleding
Verzenden notulen ALV naar leden
Overdracht ledenadministratie en mailengine van Kees
Beekmans
NTFU uitnodigen voor uitleg cursus wegkapitein
Bedanken bestuur van Pieter van Kollenburgstichting
Duiden bijzondere positie E-bikes (45km/u) aan leden
Presentje voor Ton van Nieuwburg
Opstellen schema bestuursoverleg 2018
Aanpassen ALV verslag
Aanvragen vergunning voor clubkampioenschappen en DBR

Henny
Henny
Rob
Bea
Henny
Rob
Rob
Henny
Rob
TC
Jan
Jan
VTC
Henny
Henny
Henny

Loopt
Gereed
Gereed
Open
Gereed
Loopt
Open
Gereed
Open
Gereed
Open
Open
Gereed
Open
Open

Besluiten 2018
Datum
15/01/18
15/01/18
15/01/18
15/01/18
15/01/18

Besluit
De Pedaleur wordt niet geregistreerd als SBBI
Commissies kunnen zonder vooraf melden kleine attenties verzorgen voor leden die
zich bijzonder hebben ingezet
Cyclopathon is met ingang van 2018 een vast onderdeel van de VTC; dus geen
bestuursactiviteit meer
De Pedaleur neemt dit jaar geen deel aan de Rabo Clubkas Campagne
De ALS-tocht wordt een vast onderdeel van de Toerkalender (TC)

Bestuurskalender 2018
Datum
Maandag - 16 januari
Dinsdag – 13 februari
Vrijdag – 2 maart
Zondag – 4 maart
Maandag – 12 maart
Maandag – 23 april
Maandag – 11 juni
Zaterdag – 30 juni
Woensdag – 7 juli
(wordt 4 of 11 juli!!!)
Maandag – 13 augustus
Maandag – 10 september
Maandag – 15 oktober
Maandag – 12 november
Vrijdag – 23 november
Maandag – 17 december

Tijd
20:30
20:00
20:30
11:30
20:00
20:00
20:00
??:??
18:00

Locatie
’t Vrijthof, Oirschot
Bij Rob
’t Vrijthof
‘De Bank’ - Best
Bij Jan
Bij Bea
Bij Cees
Groenewoudse brug
Moleneind

20:00
20:00
20:00
20:00
20:30
20:00

Bij Henny
Bij Rob
Bij Jan
Bij Bea
‘t Vrijthof
Bij Cees

Evenement
Commissievergadering
Bestuursvergadering
Voorjaarsvergadering
Seizoenswisseling
Voorjaarsvergadering
Bestuursvergadering
Bestuursvergadering
Triathlon
Dikke Banden Race,
Clubkampioenschappen
Bestuursvergadering
Bestuursvergadering
Bestuursvergadering
Bestuursvergadering
Algemene Ledenvergadering
Bestuursvergadering

