
Verslag bestuursvergadering ‘de Pedaleur’ d.d. 23/04/2018 
 
Aanwezig:  Jan van Gerven 
  Bea Liebregts 

Henny van Beers 
  Rob van Overbeek 

Cees Stofmeel 
Locatie:  Neereindseweg 3, Oost-, West- en Middelbeers 
 

 
1. Opening door de voorzitter 
Jan opent de vergadering 

 
2. Ingekomen berichten 
a) Harry Smulders (zie bijlage)  

De klacht van de heer Smulders is door Jan en Henny in een goede sfeer afgehandeld. Heer 
Smulders wil niettemin niet langer georganiseerde tochten over zijn terrein laten lopen. Rob 
zal dit inbrengen in de VTC (actie). 

b) Jo van Hattum (zie bijlage) 
De aanvraag van Jo is niet geaccepteerd. Het aanvragen van middelen is een zaak van de VTC 
(Jo is geen VTC-lid). Henny zal Jo informeren dat dit verder wordt behandeld door de VTC. 
(actie). Inmiddels er door de aanvrager zelf een andere sponsor voor deze goede doelentocht 
gevonden: Jan van Aaken 

c) Best 200 Sport (zie bijlage) 
De uitnodiging voor deelname is nogal ‘stellig’. Niettemin gaat Jan op 31 mei de gemelde 
vergadering bijwonen (actie) 

d) Nav verslag TC 
- Tav het meerijden van speedsbikes blijven vragen zoals verzekering etc onbeantwoord. 

De TC heeft het bestuur verzocht om hierin een actieve rol te spelen. Cees zal dit verder 
onderzoeken bij NTFU, leverancier(s), ANWB, RDW en mogelijk nog andere organisaties 
(actie) 

- De vraag voor het organiseren van tochten voor E-bikes (‘normale fietsen’) moet terug 
naar de TC (en mogelijk Pedaluer 2.0). Als organisatie staan we er in den beginnen wel 
voor ‘open’, maar we verwachten dat  het niet zo’n vaart gaat lopen. De vraag is of een 
dergelijke recreantengroep wel ‘past’ binnen de doelstellingen van de Pedaleur. Cees 
neemt dit mee naar de TC (actie). 

e) Nav sponsoring 
Vullings heeft gratis de handsfree-kit gemonteerd in de volgwagen. De Pedaleur vindt dat 
daar een ‘waardering’ in de vorm van opname in de club-banner van de website goed past. 
Rob vraagt het logo van Vullings hiervoor op (actie) 

f) Nav navigatiesystemen 
De begroting voor de aanschaf van navigatie systemen voor zowel TC als VTC is eerder 
goedgekeurd. Het bestuur heeft echter nog geen offerte gezien. De factuur moet wel naar de 
penningmeester. De afschrijvingstermijn is bepaald op 5 jaar. Bea gaat dit verwerken in de 
administratie 

g) Nav verzekeringen 
Alle vrijwilligers die bijdragen aan activiteiten van de Pedaleur zijn automatisch voor 
aansprakelijkheid verzekerd door de gemeente Oirschot. Dit betreft  o.a. voorrijders, 
overzetters, EHBO-ers etc. 

h) Nav uitnodiging Unieraad NTFU 



Tenzij er bijzondere onderwerpen staan geagendeerd voor dit soort bijeenkomsten zullen we 
in het algemeen verstek laten gaan. 

i) Bedankje via Facebook 
De Pedaleur ontving via Facebook een bedankje voor de  mooie kaart die werd ontvangen 
door Corrie de Jong. We stellen vast dat het verzenden van dit soort attenties vanuit de 
vereniging uitermate waardevol is en moeten dit zéker continueren. 

 
3. Vaststelling agenda 

De agenda wordt goedgekeurd met toevoeging van punten 2d t/m 2i 
 

4. Vaststelling notulen vorige vergadering (goedkeuring gevraagd) 
De notulen van de vergadering van 12 maart j.l. worden inhoudelijk goedgekeurd zonder 
aanpassingen. 

 
5. Privacy  

Henny heeft de eerste versie van de AVG verklaring vastgelegd. Er staan nogal wat 
verbeterpunten in die we in de loop van het jaar zullen oppakken (zie ook punt 6). Belangrijk 
is dat we onderkennen dat we momenteel in gebreke zijn op een aantal punten en dat we 
formeel verklaren dat we dit gaan verbeteren. De AVG-verklaring is een ‘levend’ document 
dat regelmatig moet worden gereviewd. In eerste instantie totdat een acceptable niveau van 
privacy is bereikt en daarna minstens eens per jaar in de bestuurvergadering herevalueren. 
 

6. Nieuw boekhoudprogramma E-boekhouden / Ledensysteem 
Bea, Rob en Henny hebben een bezoek gebracht aan de leverancier van e-Captain. Dit is een 
CRM-achtig programma waarmee de complete administratie van de vereniging kan worden 
gevoerd. Sterke punten:  
- Alle gegevens worden slechts op één plaats vastgelegd; er kan dus geen verschil meer 

bestaan tussen ‘lijstjes’ 
- De financiele adminstratie is een integraal onderdeel van dit systeem 
- De leden zijn zelf verantwoordelijk om hun eigen gegevens actueel te houden; daartoe 

krijgen zijn een persoonsgebonden toegang tot het systeem 
- Per functionaris kan worden aangegeven welke informatievelden hij kan inzien; dit 

belangrijk voor de toepassing van het privacy aspect (need-to-know) 
- Het systeem wordt gehost waardoor continuiteit en integriteit worden geborgd 
- Het systeem kan ook als backend voor onze website gaan dienen 
- Het systeem is toekomstvast 

 
De kosten voor dit systeem zijn bij het huidige ledenaantal vergelijkbaar met die van de som 
van alle “losse componenten” die we momenteel gebruiken; we kunnen dus ‘kostenneutraal’ 
over vwb de structurele kosten. Wel hebben de vereniging te maken met initiele kosten zoals 
het overzetten van basisgegevens en de inpassing van onze huidige website.  
Het bestuur besluit om op basis hiervan de overstap naar e-Captain in gang te zetten. 
Henny bespreekt met de leverancier een beknopt ‘plan van aanpak’ en kostenraming (actie). 
Rob heeft voorlopig geen tijd om hier goed naar te kijken vanwege de perikelen met de 
nieuwe kleding. Henny en Bea gaan in mei alvast starten met de eerste evaluatie/initialisatie. 
(actie) 

 
7. Aanpassing clubnaam 

De officiele naam van onze vereniging blijft “Ren- en Toerclub de Pedaleur Oirschot”. Dat is 
zo bij Koninklijk besluit vastgelegd. Tevens staat de vereniging zo ingeschreven bij het KvK. In 
de dagelijkse omgang is de naam “de Pedaleur (Oirschot)” toegestaan omdat we inmiddels 



een begrip zijn in onze omgeving en de naam meegaat met de moderne maatschappij. Dit zal 
op deze wijze ook zo worden geimplementeerd in onze website en Facebook.  
 

8. Nieuwe kleding 
Er zijn reeds 160 leden op de drie ‘pas-sessies’ langs geweest en zij hebben allen nieuwe 
kledingstukken gekocht. De belangstelling mag daarmee groot worden genoemd. Er komt 
nog een extra sessie op 24 juni. We verwachten daar  nog zo’n 40 leden te mogen 
verwelkomen. De bestellingen die daaruit voortvloeien zullen naar verwachting vóór de 
driedaagse worden geleverd. 
De geschatte bijdrage van de club bedraagt 13.000 tot 15.000 euro (basisset). Dit past binnen 
het geraamde budget en de financiele ruimte van de vereniging. 
De bestelling voor de eerste batch loopt; de kleurstalen worden nog beoordeeld (o.a Henk 
Zautsen). De levering zal eind mei plaatsvinden. Hierin zit ook de vooraad voor van Overdijk 
opgenomen (= kosten van Overdijk). Vooraf wordt een mail gestuurd naar de leden om de 
betaling in orde ta maken vóórdat de kleding wordt opgehaald. (niet vooraf betaald = geen 
kleding mee naar huis!) (actie) 

 
9. Ledenmutaties 

Er is één nieuw lid aangemeld; de naam is tijdens de veragdering niet bekend 
 

10. Clubkampioenschappen 
Jan zal de organisatie van de clubkampioenschappen voorleggen aan de EC. De 
eerstvolgende vergadering is echter pas eind april/begin mei. (actie) Henny zal de 
vergunningsaanvraag insturen om hierdoor nog op tijd deze zaak geregeld te hebben met de 
gemeente.(actie) 
 

11. Nieuwe voorzitter 
We verwachten van onze nieuwe voorzitter het volgende profiel :  
- Verbindend / bemiddelend 
- Goede spreker 
- Actieve fietser 
- Durft het gesprek aan te gaan 
- Kan knopen doorhakken 
- Is energiek en verfrissend 
- Wordt gerespecteerd door de leden en geniet hun vertrouwen 
- Is betrokken bij de vereniging en zijn doelstelling(en) 
- Heeft bij voorkeur een leeftijd die past bij de ledenpopulatie 

 
Tijdens de vergadering worden een aantal namen genoemd die door Jan/Rob/Bea persoonlijk 
worden benaderd. Bij voldoende interesse volgt daarna een informeel gesprek met het 
bestuur.  
 

12. WVTTK 
Sponsoring : een aantal adverteerders (website banner) betaalt een sponsorbedrag. Dit 
bedrag is echter niet voor iedere deelnemer gelijk. Besloten wordt om dit te ‘harmoniseren’. 
Bea benadert de betrokkenen (actie) 
 
Screenhub : bij Bea en Rob verschijnt regelmatig spammail van ‘Screenhub’. Is daar iets aan 
te doen? Henny gaat op onderzoek (actie) 
 
Cursus Wegkapitein : Op 9 juni wordt de cursus Wegkapitein georganiseerd. Momenteel 
hebben we 9 inschrijvingen terwijl er ruimte is voor max. 15 personen. Rob vraagt binnen de 



VTC of er belangstelling is (actie). Jan latour beshikt over een geschikte vergaderruimte 
hiervoor. Cees gaat vragen of deze dan beschikbaar is (actie) 

 
13. Sluiting 

Jan sluit de vergadering. 
 

14. Volgende bijeenkomst: 
 
11 juni 2018 bij Cees Stofmeel 
Lindeakkers 13, Oost- West- en Middelbeers  



Acties  
 

Uiterste 
Datum 

Omschrijving Wie Status 

    

13-03-17 Stand van zaken mbt privacy checken bij NTFU Henny Loopt 

05-09-17 E-boekhouden evalueren en evt aanschaffen Bea Open 

18-12-17 Ontwikkeling nieuwe kleding Rob Loopt 

18-12-17 Verzenden notulen ALV naar leden Rob Gereed 

18-12-17 Duiden bijzondere positie E-bikes (45km/u) aan leden Jan Open 

15-01-18 Aanpassen ALV verslag Henny Open 

15-01-18 Aanvragen vergunning voor clubkampioenschappen en DBR Henny Open 

23-04-18 Afstemmen vast te leggen gegevens en doelbinding; afspraak 
maken 

Henny Gereed 

23-04-18 Afspraak maken voor demo e-Captain Henny Open 

23-04-18 Afstemmen overdracht organisatie clubkampioenschappen 
naar EC 

Jan Open 

23-04-18 Suggesties voor profiel nieuwe voorzitter Allen Gereed 

11-06-18 VTC infomeren over gebruik privé terrein Harry Smulders bij 
georganiseerde tochten 

Rob Open 

11-06-18 Jo van Hattum informeren over besluit aanschaf pijlen Henny Open 

11-06-18 Deelname aan bespreking “Best 200” op 31 mei a.s Jan Open 

11-06-18 Regels voor deelname speedbikes aan tochten de Pedaleur Cees Open 

11-06-18 Bespreken ‘ambitie’ van vereniging voor inrichting 
recreantengroep voor E-bikes in TC 

Cees Open 

11-06-18 Opnemen logo Vullings in banner van website Rob Open 

11-06-18 Opstellen beknopt plan van aanpak en kostenraming met 
leverancier e-Captain 

Henny Open 

11-06-18 Start evaluatie e-Captain Henny/Bea Open 

11-06-18 Verstruren mail nieuwe kleding Rob Open 

11-06-18 organisatie van de clubkampioenschappen voorleggen aan 
de EC 

Jan Open 

11-06-18 vergunningsaanvraag organistaie clubkampioenschappen 
insturen 

Henny Open 

11-06-18 Harmonisaatie sponsoring bijdragen Bea Open 

11-06-18 Onderzoek “Screenhub” Henny Open 

11-06-18 Polsen belangstellling rol wegkapitein binnen VTC Rob Open 

11-06-18 Vragen vergaderlocatie bij Jan Latour Cees Open 

 
  



Besluiten 2018 
 

Datum Besluit 

15/01/18 De Pedaleur wordt niet geregistreerd als SBBI 

15/01/18 Commissies kunnen zonder vooraf melden kleine attenties verzorgen voor leden die 
zich bijzonder hebben ingezet 

15/01/18 Cyclopathon is met ingang van 2018 een vast onderdeel van de VTC; dus geen 
bestuursactiviteit meer 

15/01/18 De Pedaleur neemt dit jaar geen deel aan de Rabo Clubkas Campagne 

15/01/18 De ALS-tocht wordt een vast onderdeel van de Toerkalender  (TC) 

13/03/18 Ledenmutaties als vast onderdeel van het bestuursoverleg agenderen 

13/03/18 De Pedaleur organiseert dit jaar geen Dikke Banden Race 

13/03/18 De (aangepaste) notulen van de voorjaarsvergadering worden een paar weken voor 
de najaarsvergadering naar de leden verstuurd 

23/04/18 De Pedaleur stapt over op e-Captain als administratiesysteem 

 
  



Bestuurskalender 2018 
 

Datum Tijd Locatie Evenement 

Maandag – 11 juni 20:00 Bij Cees Bestuursvergadering 

Zaterdag – 30 juni 16:00 Groenewoudse brug Triathlon 

Woensdag – 4 juli 
(uitwijk 11 juli) 

16:00 Moleneind Dikke Banden Race, 
Clubkampioenschappen 

Maandag – 13 augustus 20:00 Bij Henny Bestuursvergadering 

Maandag – 10 september 20:00 Bij Rob Bestuursvergadering 

Maandag – 15 oktober  20:00 Bij Jan Bestuursvergadering 

Maandag – 12 november 20:00 Bij Bea Bestuursvergadering 

Vrijdag – 23 november 20:30 ‘t Vrijthof Algemene Ledenvergadering 

Maandag – 17 december 20:00 Bij Cees Bestuursvergadering 

 
 


