
Verslag bestuursvergadering ‘de Pedaleur’ d.d. 11/06/2018 
 
Aanwezig:  Jan van Gerven 
  Bea Liebregts 

Henny van Beers 
  Rob van Overbeek 

Cees Stofmeel 
Locatie:  Lindeakkers 13, Oost-, West- en Middelbeers 
 

 
1. Opening door de voorzitter 

Jan opent de vergadering 
2. Ingekomen berichten 

(geen) 
 

3. Vaststelling agenda 
Toevoegen aan agenda: punt 9a : Groene Corridor 

 
4. Vaststelling notulen vorige vergadering (goedkeuring gevraagd) 

De notulen van 23 april j.l. worden integraal goedgekeurd 
 

5. Privacy  
De eerste versie van de privacy verklaring wordt op de website geplaatst. 
Deze wordt ook verzonden aan de NTFU (agv samenwerkingsverband) 
 

6. Nieuw boekhoudprogramma E-boekhouden / Ledensysteem 
Door diverse omstandigheden is het er nauwelijks van gekomen om daadwerkelijk iets met 
de testaccounts van e-Captain te doen. 
Afspraak is om op dinsdag 14 augustus bij e-Captain in het werk-café (ter plekke met 
ondersteuning) de migratie naar het nieuwe systeem uit te voeren. 
 

7. Nieuwe kleding 
Er is sprake van een grote belangstelling voor de nieuwe outfits. Deze worden dan ook 
‘massaal’ door onze leden gedragen. Er zijn ook een aantal ‘fout-situaties’ ontstaan waarvoor 
een oplossing wordt gezocht. Ook is in sommige gevallen sprake van een slechte kwaliteit 
van de kleding (met name stiksels). Ook hierover wordt overlegd met de leverancier. 

 
8. Ledenmutaties 

Besloten wordt om niet verder te reageren op de opzegging van Henk van Gelderen. Wel 
zullen de TC en VTC als vast agendapunt ‘incidenten/gevaarlijke situaties’ opnemen ter 
bespreking in de commissie.  
Er zijn geen nieuwe leden aangemeld. 

 
9. Clubkampioenschappen 

De clubkampioenschappen worden verder georganiseerd door de EC. Secretaris heeft nog 
wel de vergunning voor het parkoers aangevraagd. Vanaf volgend evenement dient dit door 
de EC te gebeuren 
 
9a .Groene Corridor 
Voor het evenement hebben zich tot nu toe 40 teams ingeschreven. 



ER zijn nog 9-10 vrijwilligers te leveren door onze vereniging. Momenteel zijn er 4 
aanmeldingen. Tijdens de vergadering melden zich Henny en Bea alsnog als vrijwilliger. 
Jan zorgt nog voor de NH1816 boog (loopt) 

 
10. Klimtocht Blegny niet doorgegaan 

Het bestuur adviseert aan de TC om :  
- De communicatie in de toekomst sterk te verbeteren 
- Ook voor de ‘mindere goden’ een aantrekkelijk parkoers uit te stippelen (twee routes) 
- Dit aan te kaarten tijdens de ALV (november) 

 
11. Nieuwe voorzitter 

Er zijn drie leden actief benaderd. Rob zal deze personen nog benaderen. Op de volgende 
vergadering (13 aug) een status update. 
 

12. WVTTK 
Jan wil graag de vergaderlocatie van 15 oktober en 12 november omwisselen i.v.m. zijn 
afscheid. Aldus zal geschieden. 
 

 
 
 

13. Sluiting 
Jan sluit de vergadering 
 

14. Volgende bijeenkomst: 
 
13 augustus 2018 bij Henny van Beers 
Priemeind 1, Best 

 
 

 
  

maandag, 15 oktober 2018 Bea Neereindseweg 3, Oost-,West- en Middelbeers

maandag, 12 november 2018 Jan Van de Sandestraat 1, Oost-,West- en Middelbeers



Acties  
 

Uiterste 
Datum 

Omschrijving Wie Status 

    

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

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

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

23-04-18 Afstemmen overdracht organisatie clubkampioenschappen 
naar EC 

Jan 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 → 
Jan 

Gereed 

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

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

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

Cees Loopt 

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 Gereed 

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

Jan Open 

11-06-18 vergunningsaanvraag organistaie clubkampioenschappen 
insturen 

Henny Gereed 

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 Loopt 

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

 
  



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 

 
 


