
 Verslag bestuursvergadering ‘de Pedaleur’ d.d. 13/08/2018 
 
Aanwezig:  Jan van Gerven 
  Bea Liebregts 

Henny van Beers 
  Rob van Overbeek 

Cees Stofmeel 
Locatie:  Priemeind 1, Best 
 

 
1. Opening door de voorzitter 

Jan opent de vergadering met de hoop dat iedereen een goede vakantie achter de rug heeft. 
 

2. Ingekomen berichten 
- Besturen met een visie – Jan, Rob en Henny willen hieraan deelnemen. 
- Relatiegeschenken – adres sturen naar Jan. 

 
3. Vaststelling agenda 

De voorgestelde agenda behoeft geen aanpassing 
 

4. Vaststelling notulen vorige vergadering (goedkeuring gevraagd) 
De notulen van 11 juni worden op de volgende punten aangepast worden goedgekeurd 
  

5. Actielijst 
De actielijst wordt doorgenomen en bijgewerkt (zie hieronder) 
- 11-06-18 Deelname aan bespreking “Best 200” op 31 mei a.s 

o Deze bespreking wordt verplaatst naar 9 september a.s. Jan zal ons 
vertegenwoordigen 

- 11-06-18 Regels voor deelname speedbikes aan tochten de Pedaleur 
o Het bestuur vindt dat dit moet worden voorgelegd aan de ALV. Vooraf toetsen 

bij TC (Cees) en VTC (Rob) 11-06-18  
- 11-06-18  Bespreken ‘ambitie’ van vereniging voor inrichting recreantengroep voor E-

bikes in TC 
o Het bestuur is van mening dat onze vereniging ‘op eigen kracht’ moet fietsen. 

Het inrichten van een speciale ‘recreanten groep’ wordt niet gezien als 
representatief voor onze vereniging. 

- 11-06-18 Onderzoek “Screenhub”  
o ‘Screenhub’ is niet schadelijk voor onze systemen, maar het is lastig te 

verwijderen uit onze mails. Het instellen van een ‘rule’ om dergelijke berichten 
direct te wissen lijkt vooralsnog de enige optie.  
 

6. Incidenten op de weg 
Het bestuur is van mening dat incidenten op de weg niet steeds in het bestuur overleg 
besproken hoeft te worden. Het lijkt veel effectiever om zodra een incident zich voordoet de 
gehele groep (op een veilige plaats) te laten stoppen en ter plekke te evalueren wat er 
gebeurde en hoe er in de toekomst mee omgegaan moet worden. Dit is een 
verantwoordelijkheid van de wegkapitein(s).  
 
De TC zal worden gevraag om een overzicht/voorbeelden van incidenten tijdens de ALV te 
presenteren.  
 



Het blijkt dat ook met harde tegenwind wordt vastgehouden aan de afspraak om (2x) 10 
minuten op kop te fietsen. Dat blijkt in een aantal gevallen te leiden tot overmatige 
inspanning van de betreffende fietser. Aan de wegkapiteins wordt geadviseerd om dergelijke 
situatie te herkennen en dan eerder/sneller te wisselen. 
 
In het zomerseizoen blijkt vooral op de namiddag veel (recreatief) fietsverkeer op de weg te 
zijn. Een voortrazend peloton ‘past’ dan minder in het verkeersbeeld. De TC wordt 
geadviseerd om te overwegen tijdens de zomerperiode steevast op de ochtend te vertrekken 
ipv ’s middags. 
 
Cees en Jan zullen gezamenlijk deelnemen aan het volgende TC overleg om deze punten aan 
de orde te stellen. 
 

7. Privacy  
Een aangepaste versie van onze privacyverklaring zal worden geplaatst op onze website. 
Tevens zal aan Martien vd Schoot worden gevraagd om de tekst te toetsen en zo nodig 
aanpassingen voor te stellen. 
 

8. Nieuw boekhoudprogramma E-boekhouden / Ledensysteem 
Voor het ondertekenen van het contract met DISPI is slechts één handtekening van een 
bestuurder noodzakelijk. Bea zal tekenen. 
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. 
 

9. Nieuwe kleding 
De tweede levering van kleding (“eind augustus”) is beschikbaar. De bestelling voor de 
winkelvoorraad loopt nog, waardoor ‘spontane’ aankopen nog nauwelijks mogelijk zijn. Er is 
commentaar geleverd op de mouwlengte van de shirts. Bij het bestellen was het kennelijk 
niet duidelijk dat deze nog extra opgegeven moesten worden.  
IN september zal er een evaluatie plaatsvinden met van Overdijk over de gang van zaken en 
hoe het nu verder moet (winkelvoorraad). 
Financieel zijn we binnen de afgesproken kaders gebleven. 
 
Vraag: wat doen we met het restant van de ‘oude’ kleding ? 

 
10. Ledenmutaties 

Gedurende het lopende jaar zijn er tot nu toe 5 opzeggingen en 12 aanmeldingen 
geregistreerd. De vereniging blijft dus nog gestaag groeien ! 

 
11. Voorbereiding voor de ALV (november 2018) 

Voor de ALV zullen alle commissies nog worden gevraag dom hun bijdrage voor te bereiden. 
Vanuit het bestuur de volgende aandachtspunten:  
- Jubilea (noot: 40 jaar lid is géén jubileum) 
- Nieuwe kleding 
- Privacy 
- Veiligheid 
- Nieuwe ledenregistratie (demo) 
- Bestuurswijziging 

 
12. Nieuwe voorzitter 

Op maandag 11 september zal er een informeel overleg plaatsvinden tussen bestuur en 
kandida(a)(t)(en). Jan blijft lid van de EC. 



 
13. WVTTK 

De Groene Corridor: 
Een evaluatie (met sponsors) heeft plaatsgevonden. Het evenement wordt beschouwd als 
een goed succes. 
De kans dat dit doorgang gaat vinden moet worden ingeschat op 90%. 
Jan van Rooy (de Kemmer) wil het volgend jaar toch wat anders gaan organiseren. 
De voorlopige planning is dat op 16 juni 2019 de volgende editie plaatsvindt. 
De medewerking van de Pedaleur werd uitermate op prijs gesteld.  
Eventuele kosten moeten nog door ons worden gedeclareerd (wie neemt actie?) 
Cees wil graag dat volgend jaar een andere vertegenwoordiger van de Pedaleur actief 
deelneemt aan de organisatie. Rob zal hiervoor Peter van Kemenade benaderen. 
 
Clubkampioenschappen / Dikke Banden Race 
Door een ongelukkige datum (ivm vakantie) en grote hitte was de deelname aan beide 
wedstrijden minder dan voorgaande jaren. De EC wordt geadviseerd om na te denken over 
een andere datum voor dit evenement. De werving voor dit evenement was dit jaar wel veel 
duidelijker dan andere jaren. 
 

14. Sluiting 
Jan sluit de vergadering 
 

15. Volgende bijeenkomst: 
 
15 oktober 2018 bij Bea Liebregts 
Neereindseweg 3. Oost-, West- en Middelbeers 

 
 
  



Acties  
 

Uiterste 
Datum 

Omschrijving Wie Status 

    

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

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

Rob Open 

11-06-18 Deelname aan bespreking “Best 200” op 9 sept. a.s Jan Loopt 

11-06-18 Regels voor deelname speedbikes aan tochten de Pedaleur. 
Toetsen bij TC en VTC 

Cees / Rob 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 Gereed 

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

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

Jan Gereed 

11-06-18 Harmonisaatie sponsoring bijdragen Bea Open 

11-06-18 Onderzoek “Screenhub” Henny Gereed 

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

13-08-18 Check uitstaande declaraties voor de Groene Corridor Cees Open 

13-08-18 Uitnodiging ALV  + agenda + aangepaste notulen 
voorjaarsvergadering + versturen 

Henny 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 Informeel overleg 

Maandag – 15 oktober  20:00 Bij Bea Bestuursvergadering 

Maandag – 12 november 20:00 Bij Jan Bestuursvergadering 

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

Maandag – 17 december 20:00 Bij Cees Bestuursvergadering 

 
 


