Verslag bestuursvergadering ‘de Pedaleur’ d.d. 12/03/2018
Aanwezig:

Locatie:

Jan van Gerven
Bea Liebregts
Henny van Beers
Rob van Overbeek
Cees Stofmeel
van de Sandestraat 1, Oost-, West- en Middelbeers

Opening door de voorzitter
Jan opent de vergadering
Ingekomen berichten
Er zijn geen ingekomen stukken.
Jan meldt dat er opvallend veel nieuwe leden zich hebben aangemeld. Wellicht komt dat door onze
de start van de verkoop van nieuwe clubkleding.
Er is ook een erg jong lid (15) aangemeld.
Vraag is of we als club iets anders voor deze categorie moeten aanbieden (meer jeugdgericht)
Het thema ‘vernieuwing’ ligt zowel bij de TC als de VTC. Zij moeten bezien hoe dit het beste op te
lossen. Rob en Cees brengen dit in de commissies in.
Mocht het jeugdlid serieus overwegen om wedstrijden te gaan rijden, dan kunnen we overwegen om
de WTC Bladel in te schakelen voor de opleiding. Voor het toeren blijft natuurlijk de Pedaleur aan zet.
Besluit: Het punt ‘ledenmutaties’ blijft voorlopig een vast agendapunt voor de
bestuursvergaderingen.
Vaststelling agenda
Het agenda voorstel wordt overgenomen
Vaststelling notulen vorige vergadering (goedkeuring gevraagd)
De notulen, actielijst en besluitenlijst worden geaccordeerd.
Notulen ALV (voorjaarsvergadering)
Ter aanvulling op de concept ALV-notulen :
- Als gevolg van vragen vanuit de ALV is inmiddels door de firma Vullings gratis (sponsoring)
een Bluetoothset ingebouwd.
- De organisatie Groene Corridor gaat een Dikke Banden Race organiseren.
Besluit : de Pedaleur doet dat (dit jaar) niet
- Op 25 april wordt een fietsclinic georganiseerd door de Pedaleur.
- Op zaterdag 30 juni vindt de Triathlon plaats
- Het ‘aanbiedingspakket’ voor de nieuwe kleding omvat : een korte broek met zeem
(standaard kwaliteit); een shirt met korte mouwen en een shirt met lange mouwen.
- EHBO kosten : de EHBO contributie van Pedaleur-leden wordt vergoed door onze vereniging;
alsmede opleidingskosten.
- De website moet structureel worden verbeterd; dit is mede afhankelijk van toekomstige
ontwikkelingen mbt het nieuwe ledenadministratiesysteem
- Besluit: de aangepaste notulen worden een paar weken voor de najaarsvergadering naar de
leden verstuurd.

Privacy
- Met betrekking tot het privacy vraagstuk moet worden overlegd met de
ledenadministrateur, de penningmeester en de webmaster. Henny regelt een afspraak
Nieuw boekhoudprogramma E-boekhouden / Ledensysteem
- Voor een goede introductie van het systeem e-Captain organiseert Henny een afspraak
Nieuwe kleding
- De nieuwe kleding campagne verlootp erg voorspoedig!
Gesuggereerd wordt om de oude kleding voor een goed doel in te zamelen; een concrete
actie is hiervoor nog niet afgesproken.
Clubkampioenschappen
- Op 4 juli vinden de clubkampioenschappen plaats. Voorgesteld wordt om dit evenement niet
langer door het bestuur, maar door de EC te laten organiseren. Jan bespreekt dit met de EC.
Nieuwe voorzitter
- Het voorlopige profiel van de voorzitter is nog niet duidelijk. Aan eenieder wordt gevraagd
om ter voorbereiding van de volgende veragdering de volgende vraag te beantwoorden :
“Onze nieuwe voorzitter is …”
WVTTK
Geen mededelingen
Sluiting
Volgende bijeenkomst op 23 april bij Bea (Neereindseweg)

Acties
Uiterste
Datum

Omschrijving

Wie

Status

13-03-17
13-03-17
05-09-17
05-09-17
18-12-17
18-12-17
18-12-17
18-12-17

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
Afstemmen vast te leggen gegevens en doelbinding; afspraak
maken
Afspraak maken voor demo e-Captain
Afstemmen overdracht organisatie clubkampioenschappen naar
EC
Suggesties voor profiel nieuwe voorzitter

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

Loopt
Gereed
Gereed
Open
Gereed
Loopt
Open
Gereed

Henny
Jan

Open
Open

Allen

Open

18-12-17
18-12-17
18-12-17
18-12-17
18-12-17
15-01-18
15-01-18
23-04-18
23-04-18
23-04-18
23-04-18

Open
Gereed
Open
Gereed
Gereed
Open
Open
Open

Besluiten 2018
Datum
15/01/18
15/01/18
15/01/18
15/01/18
15/01/18
13/03/18
13/03/18
13/03/18

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)
Ledenmutaties als vast onderdeel van het bestuursoverleg agenderen
De Pedaleur organiseert dit jaar geen Dikke Banden Race
De (aangepaste) notulen van de voorjaarsvergadering worden een paar weken voor
de najaarsvergadering naar de leden verstuurd

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

