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NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 2 MAART 2018
1)

Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
Een aantal leden hebben zich afgemeld, maar zullen niet in dit verslag worden genoemd vanwege het
gestelde bij het punt “Privacy” verderop in dit verslag.

2)

Mededelingen
•
•
•
•

•

•

•
•

3)

Schenking van 500 €.
Van de mr. Pieter van Kollenburg Stichting heeft de vereniging een eenmalige schenking ontvang ter
hoogte van 500 €. De stichting houdt op te bestaan.
Fietshelmen
De voorzitter vraagt aandacht voor het gebruik van fietshelmen welke langer dan 5 jaar in gebruik
zijn. Door weersinvloeden en zonlicht bieden deze dan niet meer de vereiste bescherming.
Opening wegseizoen 2018
Zondag 4 maart vindt de opening van het wegseizoen plaats.
Nieuwe voorzitter gezocht
De voorzitter geeft aan dat hij aan het einde van dit seizoen zal aftreden en verzoekt de leden om
zich te melden voor deze functie. De zittende bestuursleden zullen vooralsnog deze functie niet
invullen. De nieuwe voorzitter zal tijdens de Algemene Leden Vergadering op 23 november 2018
worden gekozen.
Sportgala 2018/2019
Tijdens het Sportgala is het team van onze vereniging weer de ‘slimste’ ploeg gebleken. Omdat het
dit jaar moeilijker bleek om een goed team af te vaardigen wordt aan de leden gevraagd om reeds nu
na te denken over een afvaardiging van in totaal 7 leden voor het Sportgala van 2019.
Vrijwilligers
Voor dit jaar staan er weer een aantal mooie evenementen op het programma waarvoor we
vrijwilligers zoeken:
Triathlon → 1 persoon (organisatie)
Tijdrit de Groene Corridor → 4 personen (melden bij Cees Stofmeel)
Contributie
Met ingang van 2019 wordt het contributiegeld in januari geïnd. Dit heeft maken met het feit dat
NTFU-gelden per 2019 eveneens per 1 februari moeten worden afgedragen.
Motortochten
Het is voorgekomen dat georganiseerde motortochten gebruik maken van het tracé van de MTB-route
in Oirschot/de Beerzen. Dat is NIET toegestaan. Indien door een van de leden wordt geconstateerd
dat dit toch gebeurd dan graag even melden bij de voorzitter of een ander bestuurslid. De geplande
tochten voor dit jaar zijn: 3,4 maart, 13,14 oktober en 24,25 november.

Notulen najaarsvergadering 2017

De vergadering heeft geen opmerkingen op de notulen. De notulen worden goedgekeurd. De voorzitter
bedankt de secretaris.
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4) Privacy
Met ingang van 25 mei 2018 wordt de nieuwe privacywet van kracht. Ook de administratie van de fietsclub
dient hieraan te voldoen. De secretaris neemt hierin een coördinerende rol (privacy coördinator). Om goed en
soepel aan deze wetgeving te kunnen voldoen zal het nodig zijn om ons huidige administratiesysteem te
vervangen; hetgeen zal drukken op de financiële begroting van de vereniging.
Dit betekent dat er in het vervolg geen ‘lijstjes’ meer worden verstrekt door de vereniging en dat overige leden
slechts op basis van hun functie inzage krijgen in (gedeelten van) het ledenbestand.
De nieuwe privacyregels zullen onderdeel gaan vormen van het huishoudelijk reglement zodat iedereen kan
zien welke gegevens worden opgeslagen en voor welk doel.

5) Toercommissie
•

•

•

•

•

Toerkalender
De toercommissie geeft een kort overzicht van de kalender voor het komende seizoen.
Tijdens de vergadering worden nog enkele correcties op de toerkalender aangegeven. Hierna kan de
toerkalender op de website worden geraadpleegd.
Referentiesnelheid
In de toerkalender zijn niet langer ‘koers- of maximumsnelheden’ vernoemd. Deze term is vervangen
door ‘referentie snelheden’. Referentiesnelheden moeten worden gezien als een ‘wenssnelheid’,
welke steeds afhankelijk is van de actuele omstandigheden zoals weersgesteldheid, veiligheid en
parkoers.
Handsfree bellen
Met dank aan garage Vullings is in de volgbus een PARROT-installatie gemonteerd zodat de
chauffeur handsfree kan bellen. Omdat ook handsfree bellen een afleiding kan betekenen voor de
chauffeur wordt gesteld dat bij contact met de groep de volgbus stilstaat op een veilige plek op het
parkoers. Er is bewust gekozen GEEN navigatie te installeren omdat dit voor veel chauffeurs een te
grote afleiding kan betekenen.
Driedaagse
Er wordt een korte uiteenzetting gegeven van het parkoers voor de driedaagse van 2018 welke in
totaal drie landen doorkruist. Nogmaals wordt aangegeven dat er ‘voor elk wat wils’ is en dat
IEDEREEN die regelmatig fietst kan deelnemen. Inschrijving dient wel vóór 18 maart te gebeuren.
Veiligheid
Om de veiligheid van de wegtochten te verbeteren wordt een korte opsomming gegeven van de
signalen die in de groep moeten worden gehanteerd. Deze signalen zijn nu beter afgestemd op de
voorschriften van de NTFU en zullen met ingang van het nieuwe seizoen worden ingevoerd.
Belangrijk is dat signalen ‘naar achteren’ worden doorgegeven zonder daardoor een ‘schreeuwend
peloton’ te creëren. De aanwijzingen van de wegkapitein moeten worden gevolgd, met inachtneming
dat je persoonlijk verantwoordelijk blijft voor de eigen veiligheid en die van de renners rondom jou.

6) Veld Toercommissie
•
•
•

Huldiging
Kees van den Akker heeft besloten om niet langer deel uit te willen maken van de VTC. Hij wordt de
VTC gehuldigd voor zijn inzet de afgelopen periode.
Onderhoud route
Door de recente storm was de route op veel plekken onbegaanbaar. Dat is met inzet van eigen leden
en terreineigenaren snel weer hersteld. Onze complimenten daarvoor!
Route wijzigingen
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In overleg met Visit Brabant is afgesproken dat groot onderhoud in de toekomst wordt uitgevoerd door
de terreineigenaren. Dat wordt dus niet meer gedaan door de vereniging.
In verband met de herinrichting van het militaire oefenterrein en de aanleg van een nieuwe
ontsluitingsweg langs de A58 wordt er voorlopig geen groot onderhoud uitgevoerd.
De VTC zal in nauw overleg met gemeente en defensie de gevolgen voor de bestaande route en
daaruit voortvloeiende wijzigingen vaststellen.

7) Evenementen commissie
•
•

•

•
•
•

Afscheid Henk van Ham
Henk zal de EC met ingang van de Algemene Ledenvergadering van 2018 verlaten. Aan de leden
wordt verzocht om deze vacature op te vullen. Aanmelden bij de EC.
Groene Corridor / Dikke Banden Race
De organisatie van de Groene Corridor gaat eveneens een Dikke Banden Race organiseren. Dit heeft
waarschijnlijk een heel andere doelstelling dan de Dikke Banden Race die door de Evenementen
Commissie wordt georganiseerd en moet dus vooralsnog ‘los’ worden gezien.
Voor de organisatie van de Groene Corridor is de EC nog op zoek naar een aantal vrijwilligers.
Opgeven bij Cees Stofmeel.
De Pedaleur wil graag twee teams inschrijven tijdens de eerste uitvoering van de Groene Corridor.
Als Oirschotse fietsvereniging en een van de grootste in de omgeving zijn we aan onze stand
verplicht om hieraan te kunnen voldoen. Enthousiastelingen graag aanmelden bij de EC. Een team
mag uit zowel dames als heren bestaan (mixed).
Fietsclinic
Op woensdag 25 april organiseert de EC een fietsclinic bij Richard van Overdijk. Tijdens deze clinic
worden allerlei zaken rondom het onderhoud van de racefiets uitgelegd. Ook is er een rondleiding
door de winkel om het gebruik van diverse materialen uit te leggen. Er kunnen maximaal 30 personen
deelnemen. Aanmelden bij EC (via email).
Koppelrit
Dit jaar wordt als vanouds de Koppelrit weer georganiseerd. Deze vindt plaats op dinsdag 22 mei.
Triathlon
De EC vraagt om de inzet van nog (minstens) drie vrijwilligers ten behoeve van de organisatie. De
Triathlon wordt op zaterdag 30 juni gehouden.
Quiz
Bij het sluiten van deze vergadering zal door de EC een quiz worden georganiseerd. De bedoeling is
dat dit vaker tijdens een ledenvergadering wordt gedaan.

8) EHBO
•

Afscheid Rinus Adriaans
Rinus neemt afscheid als actief lid van de EHBO. Hij wordt gehuldigd voor bewezen diensten.
Tijdens zijn afscheidsspeech heeft hij nog een aantal tips:
- Tijdens VTC tochten is de locatie van rijders in nood moeilijk te bepalen. Hij stelt voor om de tocht
in kleinere secties te verdelen; bemand door minimaal één EHBO-er (liefst op de fiets)
- De telefoon moet te allen tijde ‘bemand’ zijn. De kwaliteit van de telefoon moet worden verbeterd
(is inmiddels gebeurd)
- Op iedere pauzeplaats dient ook minimaal één EHBO-er aanwezig te zijn
- Een ‘volgauto’ met daarin twee EHBO-ers ter beschikking houden voor zwaardere gevallen. Zorg
dat deze auto zo dicht mogelijk bij de noodlocatie kan komen.
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9) Nieuwe kleding

•

•

•

•

Keuze en Instemming
Door de commissie Pedaleur 2.0 is een nieuwe kledingstijl ontwikkeld en hiervoor zijn drie bedrijven
gevraagd een offerte uit te brengen. Hiervan is er één geselecteerd en de afrondende gesprekken
zullen kort na deze vergadering plaatsvinden. Tevens is een nieuw distributiepunt gevonden: Richard
van Overdijk – Spoordonk. Het bestuur heeft geconstateerd dat er voldoende rekening is gehouden
en overleg is gevoerd met de huidige leden en heeft daarom ingestemd met deze keuzes.
Identiteit en kwaliteit
De nieuwe stijl heeft nog steeds de eigen identiteit van de vereniging behouden (kleurstelling) maar is
wel vernieuwend en de materiaalkeuze is overeenkomstig. De geselecteerde leverancier levert
kwalitatief goede materialen en zal deze ook in de toekomst blijven aanpassen aan moderne
ontwikkelingen.
Sponsoring
De kleding is vanaf nu sponsorloos en zal dit in de toekomst ook zo blijven. De vereniging wil hiermee
de verwevenheid met diverse sponsoren en de aanverwante perikelen rondom toekomstige
kledingaanschaf/wisseling voorkomen.
Aanschaf
Om de huidige leden de mogelijkheid te bieden om tegen gereduceerd tarief hun huidige kledingset te
vernieuwen heeft het bestuur besloten om financiële middelen hiervoor vrij te maken. Dit resulteert in
de mogelijkheid tot aanschaf van een ‘basis pakket’ bestaande uit: één korte koersbroek, één
koersshirt met lange mouwen en één koersshirt met korte mouwen met een korting van 50% op de
verkoopprijs. De leden dienen daarvoor al ingeschreven te zijn als lid per 31/12/2017. De leden
ontvangen binnenkort een persoonlijke uitnodiging voor een ‘pas-sessie’ bij van Overdijk. Dit zal op
meerdere avonden plaatsvinden. De ‘basis set met korting’ kan uitsluitend tijdens deze passessie
worden besteld!. Tevens zullen op dat moment de definitieve prijzen voor de alle overige
kledingstukken bekend zijn.
Noot: Uitsluitend ingeschreven leden van onze vereniging kunnen dit ontwerp bij van Overdijk
aanschaffen.
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•

•

Kleding vernieuwen
In de toekomst zal de vereniging geen eigen kleding voorraad meer hebben. De huidige voorraad kan
tegen gereduceerd tarief worden gekocht. Een overzicht van beschikbare kleding zal door het bestuur
worden verstrekt. Nieuwe kleding kan tweemaal per jaar worden besteld bij de genoemde distributeur.
Opgave van behoeften steeds voorafgaand aan de ledenvergaderingen in het voorjaar en najaar.
Voor calamiteiten (valpartijen) en nieuwe leden houdt de distributeur echter een kleine voorraad op
peil. Een overzicht van de kleding met bijbehorende prijzen zal op de website worden geplaatst.
V. Overdijk beschikt ook over een keuze uit drie kwaliteitsniveaus voor uniforme helmen tegen
verschillende prijzen.
Kleding wissel
Om enerzijds zo snel mogelijk ‘uniform’ te gaan fietsen en anderzijds de leden niet voor plotselinge
investeringen te plaatsen heeft het bestuur het advies overgenomen om – naast het hierboven
beschreven ‘basis pakket’ de leden een overgangsperiode te bieden:
Jaar
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Kleding met logo
(FORD, Peugeot)
X
-

Kleding zonder logo

Nieuw tenue

X
X
X
X
X
-

X
X
X
X
X
X
X

10) Rondvraag
•
•
•

Tijdens de rondvraag wordt ook Ad Vlemminx als scheidend commissielid van de Toercommissie
gehuldigd.
De commissie Pedaleur 2.0 wordt uitvoerig bedankt voor het kiezen van een ‘flitsend en aansprekend
tenue’, waarvoor goede regelingen voor invoering en behoud in de toekomst zijn gepresenteerd.
Er wordt navraag gedaan of vanuit de vereniging gezamenlijk zal worden geschaatst. Het bestuur
vindt dat dit niet zozeer past binnen de primaire doelstelling van de vereniging en stelt dat dit slechts
op ‘eigen initiatief’ een goed idee zal kunnen zijn.

11) Quiz
Tijdens een zeer leuk uitgevoerde quiz blijkt Theo van Kroonenburg over het meeste historisch besef te
beschikken en wint daarmee de hoofdprijs. De bedoeling is dat dit ook voor komende vergaderingen wordt
georganiseerd.

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