
 Verslag bestuursvergadering ‘de Pedaleur’ d.d. 15/10/2018 
 
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 vergadering; Rob komt wat later ivm persoonlijke verplichtingen 
 

2) Ingekomen berichten 
Sportgala 2019: 
Vanuit De Pedaleur zal Rob zijn vertegenwoordigd. 
Jan heeft in dat overleg een andere rol; hij is gevraagd voor de jurering, maar niet uit hoofde 
van de Pedaleur.  
Het Sportgala vindt plaats op zaterdag 19 januari. 
De Pedaleur (actie: Rob) zal zorgen voor twee teams: 2 personen voor de quiz en 5 personen 
voor het Verbroederingstoernooi (bounceball) 
In de middag presenteren de verenigingen zichzelf. We gaan voor de ‘aanleg’ van een kort 
MTB-circuit achter de Kemmer. We moeten ook nog zorgen voor kleine fietsen (6-10 jaar). 
Dit zal worden voorgelegd aan de VTC (actie: Rob) 

 
3) Vaststelling agenda 

De voorgestelde agenda wordt geaccepteerd met toevoeging van het onderwerp: Afsluiting 
wegseizoen. 

 
4) Vaststelling notulen vorige vergadering (goedkeuring gevraagd) 

De notulen worden inhoudelijk en tekstueel goedgekeurd. 
 
Naar aanleiding van deze notulen :  
Punt 2: “Besturen met een visie”  - Er is niemand naar de lezing van NTFU geweest. 
Punt 5a: “Best 200” – Dit verloopt moeizaam. Op 18/10 is er een volgende bijeenkomst waar 

Jan naartoe gaat. Het evenement draait om een sportontmoeting van diverse 
verenigingen vanuit Best en Oirschot en vindt plaats op 23 juni 2019 (exacte locatie 
nog onbekend). Onze vereniging blijft in afwachtende houding. Op de Algemene 
Leden Vergadering zullen we dit evenement benoemen. 

Punt 5b : “Speedbikes” – In het algemeen deelt de TC de visie van het bestuur dat we liever 
geen elektrisch ondersteunde fietsen willen toelaten op door onszelf georganiseerde 
tochten (ook de reguliere zondag- en woensdagtochten). Slechts bij hoge 
uitzondering kan aan een aanvrager tóch toestemming worden verleend mits er 
zwaarwegende redenen zijn. Het uiteindelijke besluit hiervoor ligt bij het bestuur. 

 Voor de VTC geldt dit niet omdat a) de hoeveelheid elektrische bikes hand over hand 
toeneemt en b) de onderlinge afstanden tussen de fietsers zódanig groot zijn dat 
hieruit geen direct gevaar als gevolg van de elektrische fietsen voortkomt. 

 Dit onderwerp zal op de komende algemene commissievergadering aan de orde 
worden gesteld. 



Punt 6 : Dit is een onderwerp voor de TC. Dit moet ‘breed’ besproken worden tijdens de 
Voorjaarsvergadering (meert tijdruimte voor ditonderwerp dan tijdens de ALV) 

Punt 7: Martien vd Schoot heeft het eerste concept gereviseerd; deze versie is te vinden op 
de website (oud en nieuw). 

Punt 13: De Groene Corridor – Rob van Overbeek wordt onze vaste vertegenwoordiger in dat 
overleg. Hij neemt contact op met Peter van Kemenade om dit af te spreken. 
Voornemen is om het parkoers komende maal helemaal tot op de markt in Oirschot 
te laten lopen. Dat betekent voor onze vereniging waarschijnlijk meer mankracht te 
leveren. Op tijd organiseren. 

 
5) Nieuwe kleding 

Er zal nog een email naar alle leden worden verzonden waarin de mogelijkheid wordt 
geboden tot het bestellen van winterkleding. Deze is dan vóór de kouperiode beschikbaar. 
Bij van Overdijk is zijn een aantal basissets op vooraad. Er loopt nog 1 klacht (shirt) die 
komende week zal worden afgehandeld. Het probleem met de verkeerde lange mouwen 
wordt op 28 oktober afgewikkeld door het inleveren van het shirt ter reparatie. 

 
6) Ledenmutaties 

Er zijn bijzonderheden ten aanzien van de ledenmutaties 
 

7) Nieuw Ledensysteem 
Het inrichten van het boekhoudsysteem is nog een hele sinecure. Bea is daar druk mee bezig 
en heeft haar eigen ideeen hierin verwerkt. De overige functies werken naar behoren en 
kunnen op de komende ledenvergaering worden getoond. Het nieuwe boekjaar start op 1 
januari en loopt tot 31 december. Dit betekent dat het lopende boekjaar wordt verlengd tot 
31 december 2018 (ipv 1 nov 2018). Daardoor zal de kascontrole pas ná 1 januari kunnen 
plaatsvinden en worden gepresenteerd in het voorjaarsoverleg. 

 
8) Sluiting wegseizoen 2018 

Er is nog niets gergeld voor komend weekend (slordig). Rob gaat na of we bij Dré Smits 
terecht kunnen ter afsluiting. Alternatief is nog steeds bij ‘de Goos’. Aan Joep Smits zal 
worden gevraagd om de worstenbroodjes te verzorgen (actie: Bea). De eindlocatie moet nog 
wel worden doorgegeven aan zowel de TC als de VTC (voorrijders) 
 

9) Voorbereiding ALV (november 2018) 
Er is een concept agenda opgesteld waaruit blijkt dat we teveel tijd nodig hebben om alle 
onderwerpen goed de revue te kunnen laten passeren. Dat wordt veroorzaakt door de 
geplande demo van het nieuwe ledensysteem. Besloten wordt om het diverse jaarverslagen 
te comprimeren tot één verslag dat door Rob zal worden opgesteld en gepresenteerd. 
Iedereen levert hiervoor input aan bij Rob. De agenda zal bij dit verslag worden toegevoegd. 
 

10) WVTTK 
Cees: De driedaagse is ruim binnen budget gebleven; de TC heeft ‘besloten’ om het 
overschot terug te geven een de deelnemers. Het bestuur gaat hiermee niet akkoord omdat 
a) een dergelijk besluit bij het bestuur behoort te liggen en niet bij de commissies en b) dit 
niet redelijk zou zijn omdat bij eventuele tekorten de club ‘uit de pot’ betaalt. In zulke 
gevallen wordt nooit het verschil aan de deelnemers teruggevraagd. Hoewel we dit jaar een 
mooie begroting hebben gekregen moet de TC voor de komende maal proberen nóg beter te 
begroten om deze situatie in de toekomst te kunnen beperken.  
 
Cees: De leeftijdscategorien voor de clubkampioenschappen doen geen recht aan het 
leeftijdsprofiel van de vereniging. Voorgesteld wordt om de leeftijdscategorie van de VTC 



over te nemen, welke beter rekening houden met de ‘oudere’ leden. Dit moet ook worden 
doorgegeven aan de EC (actie: Jan) 
 
Bea: Met de opzegging van Cees hebben we een vacature in het bestuur. Een aantal namen 
wordt genoemd. Bea en Henny benaderen een aantal personen voorafgaande aan de 
vergadering om als kandidaat door het bestuur te kunnen worden voorgedragen. 
 
Bea: Hoe zit het met de afwikkeling van de sponsoring van NH1816. De ‘ICT-infrastructuur’ 
van Jan ligt momenteel aan diggelen door de verbouwing van zijn huis. Na twee weken zal 
Jan dit verder oppakken met NH1816.(actie: Jan) 
 

11) Sluiting 
Jan sluit de vergadering 
 

12) Volgende bijeenkomst: 
 
12 november 2018 bij Jan van Gerven 
Van de Sandeweg 1, Oost-, West- en Middelbeers 
(Sloffen meebrengen !!!!) 
  



Acties  
 

Uiterste 
Datum 

Omschrijving Wie Status 

    

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

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

Rob Gereed 

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 Gereed 

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

Cees Gereed 

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

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

11-06-18 Harmonisaatie sponsoring bijdragen Bea Open 

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

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

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

Henny Loopt 

15-10-18 Organiseren twee teams voor het Sportgala 2019 Rob Nieuw 

15-10-18 Uitzetten ‘minicircuit’ achter de Kemmer tbv Sportgala 2019 Rob Nieuw 

15-10-18 Verzenden email tbv nieuwe kleding Rob Nieuw 

15-10-18 Regelen locatie voor seizoenswisseling Rob Nieuw 

15-10-18 Regelen worstenbroodjes voor seizoenswisseling Bea Nieuw 

15-10-18 Doorgeven gewijzigde leeftijdscategorien voor 
clubkampioenschappen op de weg 

Jan Nieuw 

15-10-18 Najagen sponsoring NH1816 Jan Nieuw 

 
  



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 

15/10/18 Elektrisch ondersteunde fietsen kunnen slechts bij hóge uitzondering worden 
teogestaan tijdens de reguliere tochten van de Pedaleur; ieder verzoek hiertoe 
moet door het bestuur worden goedgekeurd. Voor veldtoertochten geldt deze 
beperking niet. 

15/10/18 Ivm aanpassing boekjaarperiode zal de kascontrole pas ná 1 januari kunnen 
plaatsvinden. Presentatie hiervan tijdens de voorjaarsvergadering. 

15/10/18 De leeftijdscategorien voor de wegkampioenschappen op de weg worden 
gelijkgetrokken met die van de de clubkampioenschappen in het veld. 

 
  



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 Henny Bestuursvergadering 

    

 
 


