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NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 24 NOVEMBER 2017
Aanwezigen: 72, zie presentielijst.
Afmeldingen: Kees van den Akker, Alexander van den Heuvel, Ruud van Overbeek, Willie van de Laar,
Peter van Elderen, Jan de Bie, Marco van Boekel, Jolanda Raaymakers, Joep Smits

1) Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. De voorzitter staat bij aanvang van
deze vergadering stil bij de leden die ons dit jaar zijn ontvallen en verzoekt om een moment van respect en
stilte:
† Frank Treverlo (13 feb 2017)
† Frans Huybregts (9 jun 2017)
† Ton Hagen (26 sep 2017)
† Peter Hems (1 nov 2017)

2) Mededelingen
De voorzitter geeft aan dat we deze vergadering houden bij ‘t Vrijthof, omdat RS12 inmiddels is omgebouwd
tot restaurant waardoor er geen plaats meer is voor onze reguliere jaarvergadering.
Het jaar ná ons jubileum is in het algemeen rustig en succesvol verlopen. Alles loopt goed.
Nevenactiviteiten
Er wordt nog even stilgestaan bij ‘nevenactiviteiten’ die worden georganiseerd door of met medewerking van
onze leden. Het primaire beleid van onze vereniging is gericht op het stimuleren van de fietssport. Daarom
‘passen’ dergelijke activiteiten minder binnen onze vereniging. Niettemin wil onze vereniging dergelijke
activiteiten wel stimuleren (website, Facebook), maar er worden geen activiteiten uit naam van de vereniging
uitgevoerd.
Commissies
Op 16 januari om 20:30 uur vindt de jaarlijkse commissievergadering plaats in ’t Vrijthof. Op de agenda staat
dan de planning plus bijbehorende begroting van alle activiteiten die de commissies gaan ondernemen in het
komende jaar. De voorzitter vraagt aan alle commissies om zich daarop voor te bereiden.

3) Notulen voorjaarsvergadering 2016
De vergadering heeft geen opmerkingen op de notulen. De notulen worden goedgekeurd.

4) Jaarverslag secretaris
Het jaarverslag van de secretaris wordt voorgelezen.
De vergadering vindt het een helder verhaal en spreekt hun complimenten uit.

5) Jaarverslag ledenadminstratie
Kees Beekmans geeft een kort overzicht van de ontwikkeling van de ledenaantallen naar categorie
gedurende de zeven jaar dat hij deze adminstratie voerde. Het netto-resultaat bleek in die zeven jaren slechts
één nieuw lid te zijn!
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6) Jaarverslag penningmeester
Penningmeester geeft toelichting op de cijfers. Het boekjaar sluit op 31 oktober. Hat kan dus voorkomen dat
later geboekte bedragen nog niet zijn verwerkt.
We hebben dit jaar iets ingeteerd op onze reserves. Meest opvallende feit was dat de kosten van de
meerdaagse wat hoger zijn uitgevallen dan begroot. Dit heeft onder andere te maken met afspraken met het
bestuur uit het verleden die bij het aantreden van het nieuwe bestuur niet werden overgedragen.
Het verslag vindt goedkeuring van de vergadering.

7) Verslag kascontrolecommissie
De kascontrolecommissie bestaande uit Tiny Jaspers en Leonie van Kroonenburg heeft de controle
uitgevoerd op de financiële administratie van de vereniging en heeft de voorraad kleding bij Cees Stofmeel
geteld. De kascontrole commissie geeft tevens het advies om in de toekosmt ook op kleding af te schrijven.
Dat gebeurt nu nog niet waardoor er onterecht een te hoge weergave van financiele status van de vereniging
wordt weergegeven. Het bestuur neemt dit in overweging voor het komende jaar.
De kascontrolecommissie heeft de financiële administratie van R&TC De Pedaleur goedgekeurd. Leonie van
Kroonenburg wordt bedankt voor haar werk als kascontrole commissielid. De nieuwe kascontrolecommissie
bestaat uit Mark Machielsen en Tiny Jaspers.

8) Veld Toercommissie
Piet vd Wijdeven geeft een presentatie over de activiteiten van de VTC

9) Toercommissie
Tiny v/d Ven geeft namens de Toercommissie een terugblik op 2017en een vooruitblik op 2018.
Het was een goed toerseizoen in 2017! Er hebben slechts een miniem aantal incidenten plaatsgevonden met
gelukkig weinig materiele of lichamelijke schade. Dat heeft o.a. ook te maken met het strakker naleven van de
veiligheidsregels. Er werd toch stevig doorgefietst. Tiny somt op:
Zondag groep
Woensdag groep
Donderdag groep
Snelle groep

gem. 58 rijders
gem. 27 rijders
gem. 14 rijders
gem. ?? rijders

gem. 28,5 km/uur
gem. 27,6 km/uur
gem. 29.2 km/uur
gem. 31,1 km/uur

In 2018 zullen de gemiddelde snelheden blijven gehandhaafd.
Er wordt nóg meer aandacht geschonken aan veiligheid. Onder andere zal het signaleren van gevaarlijke
situaties worden geuniformeerd. We gaan de tekens conform het reglement van NTFU toepassen. Wel blijft
van belang dat signalen binnen de groep worden doorgegeven, zodat ook de achterste renner weet welke
situaties ontstaan.
De meerdaagse is dit jaar een driedaagse tocht op vrijdag 31/8, zaterdag 1/9 en zondag 2/9. Het parkoers is
geschikt voor zowel de echte klimgeiten onder ons als ook voor diegenen die een viaduct al een uitdaging
vinden. Iedereen kan mee !!!
31/8
31/8
1/9
2/9

Oirschot → Rheinbach (D) (per bus)
Rheinbach (D) → Prüm (D)
Prüm (D) → Voeren (BE)
Voeren (BE) → Oirschot
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10) PAUZE
11) EHBO commissie
Rinus Adriaanse bedankt de EHBO-vrijwilligers voor hun bijdrage in het afgelopen jaar.
Er zijn gelukkig weinig incidenten geweest (valpartij tijdens Dikke Banden Race, valpartij tijdens VTT oktober
j.l.) Rinus geeft als advies om voor de komende VTT’s beter te kunnen bepalen wáár een bepaald incident
zicht voordoet. Het incident van dit jaar gaf daartoe aanleiding. Ook de bereikbaarheid van de centrale post
van ontoereikend. Teneerste was het telefoonsignaal van onvoldoende kwaliteit en ten tweede was de
persoon die de telefoon bemenste onvoldoende geinstueerd hoe te handelen in voorkomend geval. Rinus
vraag hiervoor aandacht.
Tevens wordt nógmaals aandacht gevraagd voor de bereikbaarheid van de volgbus tijdens gewone
toertochten. Rinus ziet geen concrete acties op zijn herhaalde verzoeken en is daarin erg teleurgesteld.
Rinus geeft aan hij per 1 maart zal stoppen om deze commissie te leiden. Zijn taak wordt daarna
overgenomen door Jolanda Raaymakers.
Tijdens de vergadering geeft de TC aan dat er wel degelijk is gekeken naar technische oplossingen, maar dat
gebleken is dat a) daar niet iedereen zomaar mee overweg kan en b) je vaak met tweeën moet zijn om dit
goed te kunnen uitvoeren. Daarom is er nog geen andere technische oplossing gerealiseerd. Staande de
vergadering wordt er een nieuwe telefoon aan de TC ter beschikking gesteld die a) eenvoudig in gebruik is b)
robuust is en c) beschikt over Bluetooth, waardoor deze in de toekomst kan worden gekoppeld tbv het het
handsfree bellen in de bus.

12) Evenementencommissie
Namens de evenementencommissie voert Henk van Ham het woord.
De volgende activiteiten zijn gepland:
-

-

De Dikke Banden Race blijft behouden en wordt ook volgend jaar gecombineerd met de
clubkampioenschappen bij het Moleneind.
De evenementencommissie organiseert dit jaar al weer voor de derde maal de sportquiz !
Op 27 en 28 december is er de mogelijkheid om deel te nemen aan baanwielrennen te Amsterdam.
Hiervoor is ruimte voor maximaal 20 deelnemers. De kosten zullen ongeveer 50 euro per persoon
bedragen.
Ook wordt dit jaar weer de koppelrit georganiseerd
Nieuw is het ‘Hap&Stap’ evenement waarbij er naast een lekkere hap ook nog een mooie fietstocht
wordt georganiseerd.
Tevens zijn er een aantal workshops gepland die zijn gericht op het fietsgebeuren in het algemeen.
Hiervan wordt later nog de aankondiging gedaan.
Voor de derde maal de Triathlon van het Groene Woud georganiseerd.

13) Pedaleur 2.0
De commissie Pedaleur heeft als taak om onze vereniging toekomstvast te maken. Daarvoor zullen zij het
bestuur adviseren om eventuele (beleids-)aanpassingen te doen. Het afgelopen seizoen heeft zich vooral
gekenmerkt door het zoeken naar antwoorden op de vele vragen en wensen die er leven binnen de
vereniging. Zodoende is er een duidelijk beeld ontstaan van wie wij als vereniging willen zijn en waarvoor we
staan in de toekomst. Er zal nog intensief overleg worden gepleegd met de diverse commissies over deze
onderwerpen.
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14) Sportgala 2018
Op 27 januari 2018 wordt het Sportgala 2018 gehouden.
De locatie is ditmaal de midgetgolf club in Spoordonk en de kantine van de Spoordonkse Boys. In
tegenstelling tot vorig jaar zullen wij als vereniging geen actieve bijdrage (kunnen) leveren. Wel zoeken we
nog een team om deel te nemen aan het Verbroederingstournooi (midgetgolf – 5 personen) en de Sportquiz
(2 personen). Graag even melden bij de Rob van Overbeek.
Voor meer informatie zie: http://sportgala-oirschot.nl/

15) Jubilarissen
Binnen onze vereniging zijn in het seizoensjaar 2017 vijf leden 25 jaar lid:
Huub van Kollenburg
Gerard van Krieken
Arjan van Hout
Kees van den Akker
Bjorn Smetsers
Mannen, gefeliciteerd en bedankt voor jullie bijdragen aan de vereniging in de afgelopen jaren !

16) Frans van Zeeland trofee
Ieder jaar wordt door Frans van Zeeland de trofee uitgereikt aan een lid of groep van leden die zich in het
bijzonder hebben ingezet binnen de vereniging.
Dit jaar gaat de prijs naar een groep leden:
“De vrienden van de Pedaleur”
Zij hebben zich vanuit de vereniging erg ingezet voor een maatschappelijk doel door middel van ‘Beers in de
Bres’. Zij hebben met diverse acties fondsen geworden voor de bestrijding van ALS en Alzheimer. Frans vond
dit een bijzonder initiatief wat hij wilde belonen met deze trofee. Harry Bullens neemt de trofee in ontvangst.

17) Bestuursverkiezing
In het bestuur is Kees Beekmans aftredend en niet herkiesbaar.
Het bestuur heeft éen aanmelding (met voldoende ondersteunende leden) ontvangen van Rob van Overbeek.
De vergadering stemt in met Rob’s kandidatuur. Rob neemt per direct zitting in het bestuur.
Kees wordt bedankt voor zijn goede werk in de afgelopen zeven jaren door de voorzitter en overhandigt een
kleine attentie.

18) Rondvraag
Janus Roefs:
Er zijn nog een aantal helmen op voorraad. Dit zijn grijze helmen. Hoe zit het het uniform dragen ervan en
moeten deze persé bij de vereniging worden gekocht?
Bestuur:
Helmen kennen een beperkte ‘houdbaarheid’. Ongeveer na vijf jaar gebruik zouden ze omwille van de
veiligheid moeten worden vervangen. De huidige Rabobank helmen zijn nagenoeg allemaal ouder en dus niet
‘veilig’ meer. Het bestuur adviseert dan ook dringend om deze helmen te vervangen door nieuwe exemplaren.
Koop dan wél een grijze, want dat is de nieuwe standaard binnen de vereniging. De neiuwe helm hoeft niet
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persé te worden aangeschaft bij de vereniging, maar is in het algemeen wel iets voordeliger dan zelf bij een
wielerzaak.
Piet van Esch:
Moeten de leden die alleen in de 25-km groep fietsen ook bij toerbeurt de volgwagen besturen. De 25-km
groep heeft nooit een volgwagen beschikking?
Antwoord Bestuur:
De indeling van de bestuurders van de volgbus is een zaak van de Toer Commissie. Zij stellen de lijst op.
Overleg met de TC omtrent de indeling van ’25-km leden’.

19) Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering en wenst iedereen nog een genoeglijke avond.
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