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NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 25 NOVEMBER 2016 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 

Aanwezigen: 70, zie presentielijst.  

Afmeldingen: Mark Michielsen, Wil vd Burgt, Willy vd Wittenboer, Gerard van Ham, Mehdi Broeren, Huub 

Maas, Dirk van Rijen, Marlien van Ham, Rieny Rijnen, inus Adriaans, Jolanda Raaijmakers, Ad Raaijmakers, 

Peter van Elderen 

2. Mededelingen 

Voorzitter leest mail voor van lid R&TC De Pedaleur die een mooie weergave geeft van de ervaring van de 

jubileumdag- en avond op 5 november jl. Voorzitter geeft namens het bestuur de complimenten aan iedereen 

die heeft bijgedragen aan het welslagen van het jubileum. De jubileumcommissie wordt met name benoemd 

voor hun inzet om van de jubileumdag een succes te maken. Bedankt namens R&TC De Pedaleur! 

Voorzitter gaat in op de sponsoring van NH1816, waarvan een deel ( €3.500,-) naar het jubileum is gegaan. 
De totale sponsoring van NH1816 bedraagt €10.000,- te verdelen over 4 jaren. Deze sponsoring is tot stand 
gekomen door een actie van Peer Hems met ondersteuning van Handass verzekeringen uit Vessem voor de 
stichting ALS. UIteraard verlangt NH1816 een tegenprestatie van R&TC De Pedaleur voor dit sponsorgeld. Het 
doel van NH1816 is meer naamsbekendheid te verkrijgen in de regio en zie R&TC De Pedaleur als een middel om 
die naamsbekendheid te vergroten. Van De Pedaleur worden initiatieven gevraagd om uitvoering te geven aan de 
tegenprestatie. De tegenprestatie voor het jubileum is gegeven in de vorm van de Boog en Banners/Beachflags 
bij de Enk, vermelding in ons jubileum boek en vermelding in de regionale bladen bij de verslagen van het 
jubileum. NH1816 heeft daarvoor een tekst aangeleverd. 
Voor volgend jaar is weer €3.500,- beschikbaar als sponsorgeld. 
Voorzitter roept de leden op om ideeën in te brengen voor de tegenprestatie. Uit de vergadering wordt 

genoemd: VTT oktober met een advertentie in “Fiets”. 

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.  

Het aantal leden van R&TC De Pedaleur is op peildatum 20 oktober 2016: 244 

Het aantal nieuwe leden 2016: 9 

Het aantal afmeldingen: 7 

Opbouw van het ledenbestand naar leeftijd: 

 

Gem. leeftijd 54,91  

Leeftijdscategorie Aantal leden % 

20-29 5 2,30% 

30-39 15 6,91% 

40-49 37 17,05% 

http://www.pedaleur-oirschot.nl/
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50-59 76 35,02% 

60-69 67 30,88% 

70-79 16 7,37% 

80-89 1 0,46% 

 

5. Jaarverslag penningmeester 

Penningmeester geeft toelichting op de cijfers. Het financieel verslag wordt geaccepteerd. 

6. Verslag kascontrolecommissie 

De kascontrolecommissie bestaande uit Miranda Bressers en Leonie van Kroonenburg heeft de controle 

uitgevoerd op de financiële administratie van de vereniging en heeft de voorraad kleding bij Albert van 

Mensvoort geteld. 

 

De kascontrolecommissie heeft de financiële administratie van R&TC De Pedaleur goedgekeurd. Miranda 

Bressers wordt bedankt voor haar werk als kascontrole commissielid. De nieuwe kascontrolecommissie 

bestaat uit Leonie van Kroonenburg en Tiny Jaspers. 

7. Toercommissie 

Tinie v/d Ven geeft namens de Toercommissie een terugblik op 2016 en een vooruitblik op 2017.  Veel 

aandacht voor de veiligheid! Veiligheid tijdens het toeren staat voorop. Desondanks een paar valpartijen, 

maar die zijn gelukkig goed afgelopen. Bedenk daarbij dat tijdens het toeren circa 7.500 km is afgelegd! De 

toercommissie is trots op de georganiseerde 3-daagse naar Bingen. Het was een mooie 3-daagse waarin we 

met zijn allen veel plezier aan hebben beleefd. Dat was het 50e jaar, het jubileumjaar, maar we gaan gewoon 

door en volgend jaar is het 51e jaar waarin de toercommissie weer streeft naar een mooi toerseizoen. In 2017 

wordt een 3-daagse  georganiseerd in Domburg, Zeeland met de naam: “Jonkvrouwen en Ridders” omdat 

de jeugdherberg in een kasteel is (uit 1816)! Groep 1 en 2 gaan op 1 september 2017 op de fiets naar 

Domburg, een tocht van 170km. Groep 3 gaat met de auto naar Achtmaal en vertrekt dan op de fiets naar 

Domburg, een tocht van circa 100km. Op 2 september wordt een fietstocht gemaakt langs de kust in 

Zeeuws-Vlaanderen. Daarvoor steken de groepen per veer over van Vlissingen naar Breskens. 

Op 3 september wordt weer terug gefietst naar Oirschot (groep 1 en 2). Groep 3 fietst terug naar Achtmaal 

en gaat dan met de auto terug naar Oirschot. De afsluiting vindt plaats op Camping ‘t Laageind. 

 

8. Evenementencommissie en Jubileum 2016 

Namens de evenementencommissie voert Henk van Ham het woord. De Triathlon die met de 

zwemvereniging en de atletiekvereniging was georganiseerd was een succes en zal een vervolg hebben in 

2017. De triathlon zal op 1 juli 2017 worden georganiseerd. Het is zeer de vraag of de Dikke banden race in 

2017 georganiseerd kan worden omdat de Rabobank stopt met de sponsoring. De evenementencommissie 

heeft in 2016 de focus gehad op het organiseren van het jubileum.   

http://www.pedaleur-oirschot.nl/
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9. Veldtoercommissie 

Piet v/d Wijdeven voert het woord namens de veldtoercommissie. Een terugblik op 2016, de periode van 

februari tot november: 

- 27 augustus een tocht naar Knegsel met 18 deelnemers 

- 24 september de Hans van Zelst classic met 24 deelnemers  

- op 16 oktober de 5e VTT met 674 betalende deelnemers, waarvan 271 NTFU leden, positief resultaat 
€1.728,- 
 

Gepland in de periode november 2016 tot maart 2017:  

- 8 januari try-out VTT, startpunt De Klep in Middelbeers  

- 22 januari VTT, vrijwilligers kunnen zich aanmelden via het inschrijfformulier of per mail bij Piet v/d 

Wijdeven 

- 19 februari ATB clubkampioenschappen: startlocatie nog niet bekend, De kempenzoom heeft een 

nieuwe eigenaar. Daarmee is nog geen contact geweest 

 

10. Sportgala 2016 

Op 14 januari 2016 wordt het Sportgala 2016 gehouden. 

- Overdag van 13:00 - 17:00 presentatie van de sportverenigingen. Het voornemen van R&TC De 

Pedaleur is om weer hometrainer wedstrijden te organiseren  

- Vanaf 18:00 het verbroederingstoernooi. Dit jaar met handboogschieten 

- vanaf 20:00 de sportquiz waarvoor R&TC De Pedaleur Joep v/d Ven en maat wil inzetten 

- Verkiezing sportman. sportvrouw en sportvereniging van 2016. Het zou in het kader van het 50 jarig 

bestaan van de vereniging een goede zaak zijn als R&TC De Pedaleur wordt genomineerd (en 

gekozen!) als sportvereniging van 2016. 

 

Voor meer informatie zie: http://sportgala-oirschot.nl/ 

11. Pauze 

12. Bestuursverkiezing 

Volgens schema zijn Ad Vlemminx en Simon Boontjes aftredend. Zij hebben zich niet meer verkiesbaar 

gesteld. Voortijdig hebben Cor van Beek en Martien v/d Schoot hun bestuursfuncties neergelegd. Daarmee 

zijn er 4 vacatures in het bestuur. Voor het invullen van de vacatures heeft zich 1 kandidaat gemeld: Bea 

Liebregts. Ondanks extra oproep van voorzitter melden zich geen kandidaten. Bea wordt met algemene 

stemmen gekozen als nieuw bestuurslid. 

Naast de bestuursverkiezing kondigt voorzitter aan dat een commissie zal worden ingericht die het bestuur 

gaat adviseren over een meerjarenplan; welk beleid is nodig om richting te kunnen geven aan de toekomst 

van De Pedaleur. Kandidaten voor deze commissie kunnen zich na de vergadering opgeven bij secretaris.   

13. Prijsuitreiking Clubkampioenschap 2016 

 

Dames: 1e Wilma Huijbers 

  

http://www.pedaleur-oirschot.nl/
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Heren t/m 39 1e Joost Bevers 

 

  

Heren 40 t/ 54 1e Arjan van Hout 
 2e Gerard van Ham 

 3e Mehdi Broeren 

  

Heren 55+ 1e Wil Scheepers 

 2e Jan van Vlokhoven 

 3e Freek Hagemeijer 
  

14 Torenronde 2017 

In 2016 is een verlies geleden op de Torenronde van €200,-. In 2017 zal er geen sponsoring van de Rabobank 
meer zijn. Er zijn relatief weinig renners aan de start. Met het wegvallen van Cor van Beers en Ad Vlemminx uit 
het bestuur is er geen trekker meer voor het organiseren van de Torenronde. Het nieuwe bestuur van De Pedaleur 
zal in de eerstvolgende bestuursvergadering een definitief besluit nemen over de Torenronde van 2017. 

15. Uitreiking Frans van Zeeland trofee 

Frans heeft de trofee overhandigd aan Ad Scheepers voor het organiseren van de 3-daagse in dit 

jubileumjaar en zijn inzet voor de toercommissie bij het organiseren van de meerdaagse tochten. De Frans 

van Zeeland is een wisseltrofee die Frans elk jaar zal toekennen aan een lid van R&TC De Pedaleur die zich 

naar zijn oordeel bijzonder inzet voor de vereniging. Dit jaar is dat dus Ad Scheepers. 

16. Huldiging zilveren jubilarissen 

Op deze vergadering hebben we 4 zilveren jubilarissen: 

- Tiny Jaspers 

- Rieny Rijnen 

- Pieter Smits 

- Alexander v/d Heuvel 

 

Alleen Tiny Jaspers en Alexander v/d Heuvel zijn aanwezig. Voorzitter feliciteert de jubilarissen namens de 

vereniging en overhandigd hen de herinneringspenning en bloemenbon voor 25 jaar lidmaatschap. 

17. Rondvraag 

Rob van Overbeek 

Geeft aan dat hij bereid is om als contactpersoon naar het bestuur te functioneren. Rob wil graag 

meedenken over de visie van R&TC De Pedaleur. Hij geeft aan ook de inzet van social media te willen 

inrichten. 

4 leden van De Pedaleur hebben deelgenomen aan de NL kampioenschappen tegenwindfietsen op de 

Oosterschelde dam (Neeltje Jans) en zijn 2e geworden. 

 

Miranda Bressers 

http://www.pedaleur-oirschot.nl/
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De sponsors van R&TC De Pedaleur zijn niet expliciet genoemd tijdens de jubileumviering. VOorzitter geeft 

aan dat de sponsors in algemene zin zijn genoemd. Er is een enorme waardering voor onze sponsors. 

 

??? 

Waar zijn de luisterliedjes van de feestavond terug te vinden? 

 

Harrie Bullens 

Voor de cyclopathon moet de afspraak zijn: opgeven = meedoen. Dit jaar is dat niet goed gegaan. 

 

Piet v/d Wijdeven 

De organisatie van de Cyclopathon is tot nu toe een bestuursaangelegenheid geweest. Wil het bestuur de 

organisatie overdragen aan de VTC? 

Voorzitter bevestigt dat dit zal gebeuren. 

 

Ad van Nunen 

Tijdens het feest is het boek uitgereikt, vanavond hebben leden de gelegenheid om het boek af te halen. 

Krijgen de leden die nog geen boek hebben afgehaald toch een boek? 

Voorzitter bevestigd dat ook deze leden een boek krijgen. 

 

Tiny v/d Ven 

Om R&TC te kunnen nomineren als sportploeg van 2016 is het nodig dat zoveel mogelijk leden hun stem 

uitbrengen. Kan Kees Beekmans een bericht sturen met een link? Voorzitter antwoord dat dit zal gebeuren. 

R&TC De Pedaleur kan niet zonder commissies. Het is voor die commissies van belang dat zij een goede 

communicatiemogelijkheid hebben met het bestuur. Dus elke commissie moet een vertegenwoordiger 

hebben in het bestuur, dat is heel belangrijk! 

 

17 Bestuurszaken 

UIt de vergadering hebben zich 2 kandidaten voor het bestuur gemeld: 

- Henny van Beers 

- Cees Stofmeel 

Beide kandidaten zijn door de vergadering gekozen als bestuurslid. 

Op de eerstvolgende bestuursvergadering op 13 december 2016 zullen de bestuursfuncties opnieuw worden 

verdeeld. 

18. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering. 

 

19. Commissie 

Voor de commissie die het bestuur gaat adviseren inzake het beleid hebben zich de volgende leden 

aangemeld: 

- Rob van Overbeek 

- Piet v/d Wijdeven 

- Wim v/d Sande 

http://www.pedaleur-oirschot.nl/
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- Bea Liebregts 

- Henk Zautsen 

- Alexander v/d Heuvel 

- Toon Smits 
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