
Bestuur Pedaleur d.d. 13-02-2018. 

Aanw.: Kees Stofmeel, Bea Liebregts, Rob van Overbeek, Jan van Gerven ( voorz. Tevens verslag) 
Afw. Henny, met bericht 
 

1. Verslag bestuur d.d. 15-01: Verslag is akkoord. 
2. Verslag 16-01 overleg met commissies:  De toerkalender zal volgende week naar alle leden 

gestuurd worden. 
EHBO. Men zoekt nu even uit of er een paar frametasjes aangeschaft kunnen worden, is 
beter dan EHBO bidon. 
Alle commissies hebben begroting ingeleverd, behalve EHBO .   
Bike fitting. Deze avond zal in april gehouden worden, datum bekend bij ALV 
Voor seizoenswisseling moet de Bank in Best nog benaderd worden, zal Jan morgen doen. 

3. Voorbereiden ALV.  
Beamer tijdens vorige ALV was te klein en te zwak, we besluiten er zelf een aan te schaffen. 
Rob zal actie ondernemen. 
Henny moet zorgen voor uitnodiging, op de agenda onder andere de volgende punten; 
Mededelingen. Door voorzitter en secretaris. 
Verslag ALV 24 -11, dit moet nog verspreid worden. Door Henny, zonder bijlagen. 
Programma toercommissie. Vaststellen kalender,  3 daagse, 10 geboden voor veiligheid. 
Programma Veld Toer Commissie 
Programma Evenementencommissie 
Begrotingen van de commissies. Het bestuur gaat akkoord met de begroting van de VTC. De 
begroting van de TC is ook akkoord, met de opmerking dat er op een andere manier moet 
worden omgegaan met het drankgebruik tijdens de 3 daagse. Organisatie moet er voor 
zorgen dat er na afloop geen ongewenst hoge rekening bij het bestuur neergelegd wordt. 
De begroting van de evenementencommissie is ook akkoord, echter met de opmerking dat 
de kosten van de shirtjes voor de deelnemers aan de DBR mogelijk beter beheerd kunnen 
worden door de shirts ter beschikking te stellen en na afloop weer in te nemen en volgend 
jaar opnieuw te gebruiken. 
EHBO, bedankje voor Rinus ( Dit niet op agenda vermelden) Jan vraagt Rinus of hij aanwezig 
is. 

4. Ploegentijdrit Groene Corridor. 
De organisatie is in handen van een kleine kerngroep. Zij realiseren het belangrijkste 
voorwerk. Ze willen terug kunnen vallen op een werkgroepje van de Pedaleur voor werk in 
Oirschot en Toerclub Woensel voor werk in Eindhoven.  Deze werkgroep moet zorgen voor 
afzettingen op het grondgebied van Oirschot en de inrichting van een sfeerzone voor het 
publiek nabij de Kemmer. Het is de bedoeling dat de tijdrit uitgroeit naar een evenement van 
allure, Tijdrit Centrum Eindhoven nara Markt in Oirschot. Kees Stofmeel wil namens het 
bestuur  wel in werkgroep. Jan vraagt aan of 2 Pedaleur teams als tegenprestatie gratis 
mogen meedoen. Rob zal bij ALV voor een korte presentatie zorgen. 

5. Privacy. 
Henny wordt onze privacy coördinator. Ook graag voor presentatie hierover bij ALV zorgen, 
mag kort zijn. Hierin vooral aandacht voor wat het voor individuele leden inhoudt. Daar 
hoort ook een sheet bij van de ledenadministratie, zoals vorige week bij Bea besproken.  Om 
de aan- en afmelding van leden  goed te kunnen structureren besluiten we de contributie 
voortaan in januari te innen, dan kunnen we mutaties nog tijdig aan de NTFU doorgeven. We 
hebben afgelopen jaren voor leden betaald die niet aan ons betaald hebben. 

6. Draaiboeken/ tijdlijn. Hier komen we een volgende vergadering op terug. 



7. MTB clubkampioenschappen. Zij a.s. zondag in de Kemmer, meeste zaken zijn al geregeld. 
Bea zorgt voor medailles ( of andere herinnering) en bloembonnen. Jan is zondag aanwezig 
voor jurering. 

8. Kleding. Rob verzorgt een presentatie vanuit de commissie 2.0. Dat zal hij ook tijdens de ALV 
doen.  We zien dit als een uitgewerkt voorstel door deze commissie. Aangezien alle leden alle 
kans hebben gehad om hieraan deel te nemen en er alle gelegenheid is geweest om mening 
en visie kenbaar te maken, zijn we van mening dat hier geen uitgebreide discussie meer over 
gehouden moet worden. In het algemeen is de conclusie dat heel veel leden aangegeven 
hebben toe te zijn aan een nieuwe outfit, een aantal zelfs er erg op aangedrongen hebben.  
Daarbij is ook goed gekeken naar een kwalitatief goed aanbod.  Er zal worden voorgesteld 
om via een introductiekorting, waarbij de vereniging een flinke bijdrage ( 50 %) doet, een 
snelle eerste verkoopronde te houden. Het streven is dat iedereen met de 3 daagse in de 
nieuwe outfit kan rijden. Commissie 2.0 zal een voorstel doen, ook tav de leverancier.  
 
 
 
Sluiting. Volgende vergadering is ALV op 2-3 bij de Cis. 
 

 


