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NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 23 OKTOBER 2018 (concept)
1)

Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
Een 7-tal leden hebben zich afgemeld.

2)

Uitbreiding bestuur

Het bestuur heeft gezocht naar uitbreiding van het bestuur ivm de vele taken die moeten worden uitgevoerd
en om een nog betere aansluiting te krijgen bij het ledenprofiel. Hiervoor is Henk Huijskens bereid gevonden
om die post in te vullen. De vergadering gaat akkoord met zijn kandidatuur waardoor Henk met onmiddellijke
ingang wordt toegevoegd aan het bestuur team.

3)

Mededelingen
•
•
•
•
•

4)

De nieuwe website is nu in volledig gebruik en wordt intensief bezocht. Er zitten nog een paar kleine
foutjes die snel worden hersteld.
Op 31 maart vindt de jaarlijkse Cyclopathon plaats. Inschrijven kan via de website. We zoeken zowel
fietsers als lopers.
Op 26 mei vindt de tocht voor Go4Duchenne plaats. Leden kunnen deelnemen als ze dat willen
Op 22 juni komt de HomeRide over de markt in Oirschot. Een aantal van onze leden fietst daarin ook
mee onder de naam 4Water. Komt ze allen aanmoedigen! Passeertijd tussen 17:00 en 20:00 uur
Het Running Team Oirschot organiseert op zondag 7 april weer hun jaarlijkse Heidetocht. Men vraagt
aan de Pedaleur om een paar vrijwilligers die zaterdag/zondag willen helpen met uitpijlen

Notulen najaarsvergadering 2018

De vergadering heeft geen opmerkingen op de notulen. De notulen worden goedgekeurd. De voorzitter
bedankt de secretaris.

5) Verslag secretaris
Het jaarverslag van de secretaris ontbreekt

6) Verslag penningmeester
Kas controle
Na een uitleg van Bea over de inrichting van de administratie en het nieuwe administratieprogramma hebben
de kascontrole commissie het kontante geld nagelopen, de totalen gecontroleerd en, op basis van steekproef,
diverse rekeningen geverifieerd. De huidige werkwijze met de kleding is zeer verhelderend voor de
administratie, omdat geen discussie meer bestaat over de waardering van oude voorraden etc.
Bij de controle is geen enkele tekortkoming gevonden; de administratie ziet er verzorgd, compleet en
overzichtelijk uit. Op grond daarvan heeft de kascontrole de administratie in orde bevonden en getekend voor
de kascontrole, met een compliment voor Bea voor de gevoerde administratie.
NTFU
Bea geeft nogmaals inzage in de diensten die NTFU levert voor hun leden.
Deze uitleg zal ook op de website geplaatst worden.
Een kleine greep uit de diensten:
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Alle tochten van de Pedaleur zijn aangemeld als toer- en trainingstochten. Hierdoor zijn alle
deelnemers verzekerd tegen ongevallen en schade aan hun fiets (gemaximaliseerd)
Indien introducées deelnemen aan onze tochten zijn deze eveneens voor de periode van een maand
verzekerd tegen ongevallen
Transport van fietsen is verzekerd; gaat het echter om grote aantallen (zoals bij meerdaagse tochten)
dan moet er nog steeds een aparte verzekering worden afgesloten.
Er moet nog wel een aparte aansprakelijkheidsverzekering voor het bestuur worden afgesloten

7) Toercommissie
ALS-tocht
Op 2 juli vindt de jaarlijkse ALS/Parkinson tocht plaats. De Pedaleur verzorgt de deelname van leden die
hieraan willen deelnemen. In tegenstelling tot voorgaande jaren zal het inschrijfgeld niet voor rekening zijn
van de Pedaleur, maar voor de deelnemer zelf. Deelname is niet verplicht, maar er is geen andere tocht
voorbereid met een voorrijder.
Toerkalender
Aan de vergadering wordt gevraagd om de toerkalender van 2019 goed te keuren. De vergadering stemt in.
Meerdaagse 2019
Tiny legt het programma van de meerdaagse uit (Oirschot-Apeldoorn-Emmerich-Oirschot). Het is een tocht
die door iedereen met een normale basisconditie is te volbrengen. Er wordt weer in meerdere groepen
gereden (profiel1, 2 en 3) om de zwaarte van het parkoers optimaal af te stemmen op de ambities en
vermogen van de deelnemers. Zeker ook voor de 25 km groep!

Inschrijvingen voor de meerdaagse kunnen alleen via de website plaatsvinden!

10 geboden
Tiny legt nogmaals de 10 geboden binnen het peloton uit.

8) Veldtoer commissie
Piet van Wijdeven geeft een kort relaas over de laatst verreden Veld Toertocht (27/01/2019). Door het slechte
weer waren er relatief weinig deelnemers. Toch nog een mooi batig saldo.
Op 17 februari vonden de ATB clubkampioenschappen plaats.
Anders dan andere jaren wordt ditmaal de Cyclopathon gehouden op zondag 31 maart.

Inschrijvingen voor de Cyclopathon kunnen alleen via de website plaatsvinden!
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9) Evenementen commissie
De evenementen commissie is voortvarend aan de slag. Bart vraagt of er wellicht nog andere initiatieven
bestaan binnen de vereniging. De leden wordt gevraagd om daarvoor ideeën aan te leveren. Daarnaast zal er
binnenkort op de website een enquête worden geplaatst om nog meer suggesties en ideeën te kunnen
verzamelen.
Alle evenementen worden via onze website gepubliceerd. De lijst is nooit “af” en wijzigt dus met enige
regelmaat. Blijf de website checken.

10) Pedaleur 2.0
Alle oorspronkelijke ideeën die Pedaleur 2.0 heeft ontvangen zijn inmiddels uitgevoerd of zijn bij de diverse
commissies ondergebracht (omdat dat daar beter past). Daarmee houdt Pedaleur 2.0 niet op te bestaan,
maar krijgt een ‘slapende’ status.

11) EHBO commissie
Hoog energetisch trauma
De EHBO commissie heeft dit jaar een goede spreker uitgenodigd: Jos Brouwers.
Jos houdt een mooi, instructief verhaal dat is doorspekt met de nodige humor. Het onderwerp betreft : “Hoog
energetisch trauma”. Hij eindigt zijn verhaal met de “vader, zoon, ezel” parabel om aan te geven dat het
belangrijker is om daadwerkelijk zo goed mogelijk te helpen zonder dat het perfect hoeft te zijn. Omstanders
hebben immers toch altijd commentaar dat het beter had gekund en dat moet je maar gewoonweg negeren.
Eerste hulp en AED
Na de presetnatie geven Jolanda en Marco nog een demonstratie waarbij hartmassage en reanimatie met
behulp van een AED wordt gedemonstreerd. Na afloop van de vergadering kan nog worden geoefend op een
tweetal testdummies.

12) Rondvraag
-

Jan van Gerven:
De Traverse (daklozen opvangtehuis) organiseert dit jaar een goede doelen tocht naar de Grand
Ballon. De huisbewoners beschikken helaas niet over het benodigde materiaal (fietsen). Er wordt
gevraagd om eens thuis te kijken of je nog een fiets hebt staan die je eventueel zou willen uitlenen.
Melden bij Jan van Gerven.

-

Cees Stofmeel:
Hoe kunnen EHBO-ers tijdens onze tochten worden herkend?
Jolanda geeft dat dat niet altijd mogelijk is. De EHBO-ers hebben wel allemaal een EHBO-bidon op
hun fiets zodat vereiste (basale) eerste hulp daarmee in ieder geval kan worden verleend. Voorts is er
in de volgauto altijd een AED aanwezig – herkenbaar aan een donkerblauwe draagtas waarop een
aesculaap is te zien

(aesculaap)

-

Wil van Ham:
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Wil heeft veel moeite met de lange mouwen van de nieuwe shirts. Hij vraagt of dat probleem wordt
herkend door de andere leden. Hetgeen Wil beschrijft wordt herkend, echter dit is inherent aan de
hedendaagse kledingstijl die een nauwere aansluiting aan het lichaam vereist; dus ook aan de armen.
Er wordt verder geen actie op ondernomen.
Wil van de Burgt
Wil vraagt namens Kees Wirken of er op de overnachtingsplaatsen van de 3-daagse ook een
zwembad aanwezig is en of daarin dan ook gedoken kan worden. Het antwoord van Tiny is dat te
Apeldoorn daarvoor geen voorziening is, maar dat in Emmerich hiervoor beter de Rijn kan worden
gebruikt omdat alleen deze waarschijnlijk diep genoeg is voor de duikkunsten van Kees.

13) Sluiting
Na de een-twee tussen Tiny en Wil vd Burgt sluit de voorzitter de vergadering en nodigt iedereen van harte uit
om nog even te kijken bij de EHBO-poppen en om na te kletsen en te genieten van een drankje en een hapje.
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