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NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 22 NOVEMBER 2019 (concept) 
 

1) Opening 

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

2) Mededelingen 

• Henk Huijskens is het nieuwste bestuurslid. Hij vertelt dat hij vooral de belangen van de senioren in 
de vereniging zal gaan behartigen. Daarnaast is hij lid van de Evenementen commissie. 

3) Jubilarissen 

Ook dit jaar zijn er weer twee jubilarissen:  
 
 Jo van Hattum 
 John van Oorschot (helaas verhinderd) 
 
Zij krijgen de traditionele erepenning van de vereniging uitgereikt. 

4) Terugblik op 2019 

Door Rob wordt verhalenderwijs het jaar 2019 nog een doorgenomen. Een jaar waarin: 

• andermaal een goed geslaagde meerdaagse werd georganiseerd; 

• De Hans van Zelst Classic met twee verschillende afstanden een groot succes bleek; 

• Het Pedaleur Avondje Uit zeker om herhaling vraagt; 

• De VTT De Kemmer werd bezocht door 530 deelnemers; 
(Nieuw voor deze editie was dat er geen ‘overzetters’ meer nodig waren, wat de veiligheid uiteraard 
ten goede komt, maar minder organisatie vereist. De (nieuwe) bewaakte fietsenstalling is zeker iets 
wat niet meer in toekomstige versies van dit evenement mag ontbreken.) 

5) Vooruitblik op 2020 

Op dezelfde wijze kijkt Rob vooruit op het komende seizoen: 

• In december staat weer het rijden op de baan gepland; 

• Ook dit jaar zullen we weer actief meedoen aan de verkiezing van Sportman/Sportvrouw van het jaar  
(later werd bekend dat dit evenement geen doorgang zou vinden. Red.) 

• Op 19 januari zal de jaarlijkse Cyclopathon weer plaatsvinden. Opgeven via de website; 

• Ook zal er dit jaar weer een veldtoertocht worden georganiseerd waarbij Sportpark de Klep het 
vertrek- en aankomstpunt zal zijn; 

• De veldclubkampioenschappen zullen worden georganiseerd; 

• Dit jaar willen we ook weer deelnemen aan de tijdrit De Groene Corridor. De dames worden hiervoor 
nadrukkelijk uitgenodigd om ook een team te formeren en deel te nemen; 

• We organiseren mede met EOZC en de Atletiek Vereniging Oirschot de jaarlijkse Triathlon; 

• De meerdaagse zal dit jaar plaatsvinden in Duitsland. De eerdere plannen om dit jaar naar Engeland 
over te steken vereisen toch meer voorbereiding waardoor dit niet haalbaar is in 2020; 

• De Clubkampioenschappen op de weg zullen weer op het vertrouwde parkoers rondom de Steenrijt 
plaatsvinden, omdat er geen Dikke Banden Race meer wordt georganiseerd. Dit vanwege 
voortdurend gebrek aan voldoende belangstelling. De Toercommissie en de Evenementencommissie 
zullen dit gezamenlijk organiseren. Het belooft een leuk evenement te worden. 

http://www.pedaleur-oirschot.nl/
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6) Uw mening telt … 

Binnen de vereniging spelen een aantal zaken waarvoor het bestuur graag de mening van de vereniging peilt. 
De onderwerpen zijn:  
 

• Gaan we naar Engeland (ook als e kosten wat hoger zijn dan ‘normaal’ ? 
Patrick legt uit wat ongeveer de bedoeling is hiervan (4 dagen/hogere eigen bijdrage) 

• Welke alternatieven zijn er voor de huidige ‘volgauto’ regeling 
De bus van Jan Latour is niet langer beschikbaar (veiligheid). Het bestuur bedankt Jan van harte voor 
de bewezen diensten de afgelopen jaren. Een alternatief kan zijn om de ‘volgauto’ te realiseren door 
mogelijke inzet van privéauto’s. 

• Kalender voor Evenementencommissie 2020 
De leden wordt gevraagd na te denken over leuke en/of sportieve activiteiten die door de EC zouden 
kunnen worden georganiseerd. 

 
Om alle antwoorden te kunnen verzamelen zijn er grote vellen papier beschikbaar gesteld waarop elke 
bezoeker van de vergadering zijn ideeën kwijt kan. Na afloop van de vergadering worden de ideeën 
verzameld en verwerkt door bestuur en commissies. 
 

7) Vrijwilligers gezocht … 

De vereniging organiseert of neemt ieder jaar weer deel aan grote evenementen. Deze kunnen niet goed 
worden uitgevoerd zonder vrijwilligers die hulp bieden. Het blijkt altijd toch weer lastig om voldoende 
vrijwilligers te vinden. Daarom is er (eveneens) een grote lijst beschikbaar in de vergaderzaal waarop iedereen 
kan aantekenen voor welk evenement hij/zij een bijdrage zou willen leveren. Op deze wijze krijgen bestuur en 
commissies al vroeg inzage in de ‘bezetting’ van de diverse evenementen. 

8) EHBO-commissie 

Om eventuele ‘calamiteiten’ onderweg beter het hoofd te kunnen bieden verzoeken bestuur en EHBO-
commissie om meer en beter getrainde Eerste Hulpverleners ‘in het zadel’. Hiervoor heeft de EHBO-
commissie een verkorte EHBO- en AED-training voorbereid. Tevens een training hoe te handelen bij typische 
fietsongevallen. Inschrijven kan via de website.  
Er is ook nog de mogelijk om een ‘full-EHBO’ training (10 lessen) te volgen bij de EHBO-vereniging in de 
Beerzen. Onkosten van training en jaarlijks lidmaatschap worden vergoed door de Pedaleur. Opgeven bij de 
EHBO-commissie. 

9) Notulen verslag voorjaarsvergadering 

De notulen worden goedgekeurd met opmerkingen. 

10) Statuten en Huishoudelijk Reglement 

De huidige Statuten en Huishoudelijk Reglement dienen te worden gemoderniseerd; meer toegepast op de 
huidige maatschappelijke situatie. Volgens de huidige bepalingen kan de vergadering: 
 
Het Huishoudelijk Reglement goedkeuren bij meerderheid, zónder dat tweederde van de leden in de 
vergadering aanwezig is; 
De Statuten alleen goedkeuren bij meerderheid, op voorwaarde dat tweederde van de leden in de 
vergadering aanwezig is. 
 
De vergadering keurt het Huishoudelijk Reglement bij meerderheid goed onder vermelding van:  

http://www.pedaleur-oirschot.nl/
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- De Veld Toer Commissie (VTC) heet voortaan Veld Commissie (VC); 
- De gemelde snelheden gelden als ‘richt snelheden’. 

 
Vanwege het niet goedkeuren van de Statuten komt een tweede bepaling aan de orde waarbij in een 
volgende vergadering de Statuten kunnen worden behandeld en goedgekeurd zónder aanwezigheid van 
tweederde van het aantal leden van de vereniging in de vergadering. De Statuten staan volgende vergadering 
op de agenda. 

11) Vanuit de leden … 

Vanuit de zaal wordt door ‘de Vrienden van de Pedaleur’ aandacht gevraagd voor het goede doel in de vorm 
van een Kerstpakken loop. Iedereen mag meedoen na aanschaf van een Kerstmannenpak twv 7,50 €. 
Verder worden aandacht gevraagd voor “Skate4ALS” een alternatief op de Elfstedentocht en 
“Go4Duchenne“ een lange afstandsrit waarvan de inschrijfgelden ten goede komen voor het goede doel. 

12) Rondvraag 

• MTB-route Oirschot 
Deze is momenteel slecht onderhouden. Gevraagd wordt hoe dit nu verder moet. 
Antw: Klein onderhoud doen we als vereniging zelf; hiervoor ontvangt de vereniging jaarlijks een 
vergoeding. Groot onderhoud wordt uitgevoerd door het Routebureau Brabant. Door herinrichting van 
het militaire oefenterrein zal overigens een groot gedeelte van de route gaan wijzigen. Dit wordt geleid 
door de gemeente Oirschot in samenspraak met Defensie. Onze vereniging heeft een nadrukkelijke 
stem in de plannen. 

13) Sluiting 

De voorzitter meldt dat het einde van agenda is bereikt en vraagt de vergadering of de nieuwe opzet/aanpak 
van deze bijeenkomst is bevallen. De leden reageren enthousiast, waardoor het bestuur belooft aan deze 
formule vast te willen blijven houden en zelfs nog te verbeteren.  
 
De voorzitter dankt de aanwezige leden en sluit formeel de vergadering. 

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

