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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 aantal leden hebben zich afgemeld.

2)

Mededelingen
•

3)

Het bestuur heeft besloten om het verenigingsjaar te laten samenlopen met de jaarkalender. Dit in
verband met de overgang naar het nieuwe ledensysteem, de afdracht van contributie aan NTFU en
het feit dat diverse andere afdrachten eveneens gelijke tred houden met het kalenderjaar. Tijdens
deze vergadering is er daarom geen financieel jaarverslag (penningsmeester) en ook geen officieel
bestuursverslag (secretaris).

Notulen voorjaarsvergadering 2018

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

4) Kort relaas van hoogtepunten van het afgelopen jaar
Rob doet een beknopt verslag van alle sportieve hoogtepunten van het afgelopen seizoen. Zaken als de
seizoenswisseling, de clubkampioenschappen, de Dikke Banden Race, De Groene Corridor en de
Driedaagse worden vermakelijk en ondersteund met foto’s gepresenteerd.

5) Evenementen commissie
Zoals al tijdens de voorjaarsvergadering vermeld treedt Henk van Ham uit de Evenementen commissie. Hij
heeft een goede opvolger kunnen vinden in de persoon van Coen van Cuijck.
De evenementen commissie gaat in het vervolg de volgende evenementen verzorgen :
• De clubkampioenschappen op de weg
• De clubkampioenschappen in het veld
• De koppelrit
• De Dikke Banden Race (dit jaar 9 deelnemertjes ivm hitte overdag)
• De triathlon (vanuit onze vereniging is John Vervoort voorzitter van de triathlon organisatie geworden)

6) EHBO-commissie
Dit jaar is gelukkig met beperkte schade doorgekomen. Slechts 2 valpartijen in de 25km groep, 1 in de 30 km
groep en 1 tijdens de meerdaagse. Betrokkenen zijn gelukkig goed hersteld van deze valpartijen. Door het
verloop in onze vereniging zijn er nog maar 5 gediplomeerde EHBO-ers beschikbaar. Ad Scheepens doet een
dringend beroep op onze leden om zich aan te melden als EHBO-er. Mocht men nog niet over de juiste
diploma’s beschikken dan vergoed de Pedaleur de opleidingskosten, evenals de jaarlijkse contributies.
Nieuwe leden melden zich aan bij het bestuur (secretaris)

7) Toercommissie
Tijdens dit seizoen namen er gemiddeld 58 leden deel aan de zondag tochten en 25 op de woensdag tochten.
De donderdagavond werd gemiddeld door 14 leden bezocht.
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De driedaagse van dit jaar war een groot succes hetgeen de toercommissie inspireert om ook voor volgend
jaar een mooie meerdaagse rit te organiseren.
De tocht van 2019 voert de leden vanuit Oirschot naar Apeldoorn en van daaruit naar Emmerich om
vervolgens weer op de fiets terug te keren naar Oirschot. De Chinees is al gewaarschuwd. Ditmaal kan
eenieder die over een normale basisconditie beschikt met veel plezier de tocht kunnen voltooien. Het
parkoers wordt zodanig uitgestippeld dat je hiervoor niet over bijzondere klimkwaliteiten hoeft te beschikken.
Dit jaar stond voor de toercommissie ook in het teken van het verbeteren van onze eigen veiligheid en die van
de medeweggebruikers. Tiny geeft nog eens duidelijk aan de wat tekens “VOOR” (=rechts van de weg),
“TEGEN” (=links van de weg) en “ACHTER” (= achterop komend verkeer) betekenen. Tevens geeft hij aan
dat het in iedere groep belangrijk is om dezelfde tekens op de juiste manier te gebruiken en om deze binnen
de groep door te geven op het moment dat dit voorkomt (Van voor-naar-achter en van achter-naar-voor).

8) Veld Toercommissie
De veldtoercommissie heeft dit jaar ook weer een aantal prachtige veldritten georganiseerd. Het levert de
vereniging ook een mooie toevoeging in de kas op. De plannen voor het komende jaar zijn in grote lijnen
gelijk met die van vorig jaar; met dien verstande dat de Cyclopathon voor het eerst niet in januari, mar in
maart wordt georganiseerd (op verzoek van de AVO)
De VTC heeft voor de komende editie van de NTFU veldtoertocht een aantal (55) verijwilligers nodig. Ze
komen er nog een aantal te kort. Opgeven kan rechtstreeks bij de VTC of via het bestuur (secretaris). Tevens
wordt staande de vergadering een aanmeldingsformulier uitgereikt.

9) Nieuw ledensysteem
Het nieuwe ledensysteem wordt gepresenteerd aan de vergadering. Het betekent in feite dat alle
administraties worden gecentreerd op één punt en dat de toegang tot deze informatie wordt geregeld op basis
van de functie van degene die toegang verzoekt. Dit is overeenstemming met de regels die de Algemene
Verordening Gegevensbescherming heeft gesteld. Het nieuwe systeem is tevens gekoppeld aan een nieuwe
website die grotendeels lijkt op de oude website. Belangrijk en nieuw is dat de leden vanaf nu zelf online hun
eigen gegevens kunnen aanpassen door gebruikmaking van een unieke gebruikerscode en wachtwoord.
Hiermee komt de verantwoordelijkheid tot het actueel houden van deze gegevens geheel bij de leden zelf te
liggen. Het nieuwe systeem zal begin december worden opengesteld voor de leden; het oude systeem gaat
dan uit de lucht.

10) Sportgala
Ook dit jaar wordt opnieuw het sportgala georganiseerd. Naast de verkiezing van de sportman, sportvrouw,
sportteam etc wordt er ook een demonstratie van allerlei sporten verzorgd. De Pedaleur zal dit jaar een kort
crossbaantje uitzetten bij de Kemmer. Er wordt een dringend beroep gedaan op vrijwilligers om deel te nemen
aan de sportquiz. We hebben immers een naam hoog te houden omdat we deze al een aantal jaren op rij
hebben weten te winnen.

11) Jubilarissen
De club feliciteert ook dit jaar weer 5 leden die al 25 jaar lid zijn. Dit jaar betreft het:
Miranda Bressers, Martien Hems, Patrick Hendriks, Jan Smits en Hans van Straten.
Zij worden gefeliciteerd door de voorzitter en nemen de welbekende herdenkingsmedaille in ontvangst.
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12) Frans van Zeeland trofee
Dit jaar wordt de Frans van Zeeland trofee uitgereikt aan Henk Zautsen. Henk heeft zowel binnen het team
van de Pedaleur 2.0 als samen met zijn leerlingen een mooi tenue ontwikkeld. Deze verbindende factor
tussen verenigingsleven en onderwijs was bijzonder waardoor de eer voor deze trofee te beurt valt aan Henk.

13) Bestuurszaken
Jan van Gerven en Cees Stofmeel treden af en zijn niet verkiesbaar. Het zittende bestuur draagt als
kandidaten Peter van Heesch (voorzitter) en Martien van de Schoot (lid) voor als kandidaat. Er zijn
voorafgaand en tijdens deze ledenvergadering geen tegenkandidaten aangemeld. Beide heren worden bij
acclamatie verkozen in het bestuur. De vergadering stemt hiermee enthousiast in.
Na overhandiging van de voorzittershamer bedankt Peter zowel Jan als Cees voor hun grote bijdragen aan de
ontwikkeling van onze vereniging.

14) Rondvraag
-

-

-

-

-

Mededeling: “Dit jaar bestaat de gemeente Best 200 jaar en de gemeente heeft een programma
ontwikkeld om de verenigingen binnen Oirschot en Best gezamenlijk activiteiten te laten organiseren.
Wij staan op het standpunt dat de wielervereniging uit Best aan zet is om onze vereniging uit te
nodigen om iets te organiseren”
Vraag: “Zijn wij nu twee maanden gratis lid nu het financiële jaar wordt verzet?”
Antwoord: “Nee, dat is niet het geval; als lid zul je er niets van merken, omdat de afschrijvingen altijd
pas in het nieuwe kalenderjaar plaatsvonden. Alleen in de boekhouding van 2018 duur het boekjaar
14 maanden – iets voor de nieuwe kascontrole commissie om rekening mee te houden”
Vraag: “Waarom is er geen presentielijst gebruikt tijdens deze vergadering?”
Antwoord: “De nut en noodzaak van het voeren van een presentielijst niet langer aantoonbaar.
Daarom willen en kunnen we breken met de oude traditie en zal in het licht van de intenties van de
AVG in de toekomst ook geen presentielijst meer worden bijgehouden”.
Vraag: “Hoe zit het dan met stemmen tijdens de vergadering?”
Antwoord: “Uit de huidige statuten en huishoudelijk reglement blijkt dat uitsluitend de leden die
aanwezig zijn op een van onze ledenvergaderingen stemrecht hebben ten aanzien van tijdens die
vergadering aan de orde zijnde onderwerpen. Stemming geschiedt op basis van meerderheid. Allen
in het geval er over personen moet worden gestemd zal dit anoniem gebeuren”
Mededeling: “Namens de leden in de vereniging wordt het bestuur ook dit jaar weer bedenkt voor hun
goede diensten en wordt het nieuwe bestuur veel succes gewenst voor het komende jaar”.

15) Sluiting
Nadat diverse goede doelen die leven binnen onze vereniging de kans hebben gehad om aandacht te vragen
voor hun zaak sluit de nieuwe voorzitter de vergadering en nodigt iedereen van harte uit om nog even na te
kletsen en te genieten van een drankje en een hapje.
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