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NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 26 FEBRUARI 2016 
 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.  
Aanwezigen: 76, zie presentielijst.  
Afmeldingen: Franc Treverlo, Therese Treverlo, Tiny Jaspers, Janus Roefs, Ad Vlemminx, Toos 
Vlemminx en Jo van Hattum. 

2. Mededelingen 

Dit jaar, 2016, wordt een bijzonder jaar voor R&TC De Pedaleur omdat de vereniging dit jaar 50 jaar 
bestaat. In dat kader zal het bestuur en het organisatie comité de hulp van de leden nodig hebben 
om e.e.a te realiseren.  

3. Notulen najaarsvergadering 2015 

De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd. 

4. Jubileum 2016 

Mark Michielsen heeft om persoonlijke redenen afgezien van het maken van een jubileum boek. 
Voorzitter vraagt of iemand uit de vergadering het maken van een jubileumboek wil overnemen 
samen met Ad van Nunen, Frans van den Bosch en Janus Roefs. Ad, Frans en Janus waren al 
door Mark benaderd.  
De oproep onder de leden om deel te nemen in de jubileum commissie heeft geresulteerd in de 
volgende samenstelling van deze commissie: 

❖ Jan van Gerven (namens bestuur) 

❖ Jolanda Raaijmakers (namens evenementencommissie) 

❖ Toos Vlemminx 

❖ Frans v/d Bosch 

❖ Harry Machielsen 

❖ Edwin Hoogkamer (onder voorbehoud) 

❖ Marco van Boekel 

 

Deze commissie zal vorm geven aan de jubileum activiteiten op zaterdag 5 november 2016. 
Deze dag zal een middag- en avondprogramma omvatten. Het middagprogramma zal in het teken 
staan van allerlei activiteiten en zaken die nauw verband houden met het wielrennen en op deze 
wijze R&TC De Pedaleur presenteren aan Oirschot, de Beerzen en omringende gemeenten. Na een 
overbrugging, waarbij gezorgd zal worden voor de inwendige mens, zal voor de leden van R&TC De 
Pedaleur en partners een avondprogramma worden gepresenteerd. De commissie zal er zorg voor 
dragen dat e.e.a. binnen budget blijft.  
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5. Torenronde 2016 

Dinsdag 14 juni 2016 wordt de jaarlijkse Torenronde en Dikke Banden race gehouden. Het 
verplaatsen van de Torenronde naar de zondag is vooralsnog niet haalbaar dus ook dit jaar is de 
Torenronde op dinsdag. Cor van Beers zal begin maart de mensen benaderen die vorig jaar 
hebben meegeholpen met het benaderen van bedrijven voor de advertenties. Het streven is om per 
persoon 5 adressen te bezoeken. We zullen meer mensen nodig hebben om alle adressen te 
kunnen bezoeken. Cor doet een oproep voor meer vrijwilligers. Uit de zaal meldt zich 1 lid, Willy v/d 
Wittenboer. Cor zal via een belronde meer mensen werven. 

6. Toelichting activiteiten 2015 

Stichting “De Oude Fiets” 

Piet Munsters, voorzitter van deze stichting, doet een oproep onder de leden van R&TC De 
Pedaleur om te helpen bij het internationale evenement van historische fietsen in het eerste 
weekend van juni 2016. Dit evenement heeft ook in 2007 plaatsgevonden met hulp van R&TC De 
Pedaleur. Er zullen circa 120-150 liefhebbers van oude fietsen uit diverse landen aanwezig zijn. 
De leden wordt gevraagd te helpen bij het in goede banen leiden van de tocht op zaterdag 4 juni 
2016 en een paar mensen om mee te helpen met het afzetten van een gedeelte van de markt en 
het verkeer te regelen op zaterdag. De afzetting van het gedeelte van de markt wordt vrijdagavond 
al gedaan. De verkeersregelaars zullen op zondag het verkeer in goede banen leiden. De 
verkeersregelaars krijgen een kleine cursus en daarmee een certificaat van de gemeente Oirschot 
die gedurende het evenement geldig is. 
De volgende leden hebben zich opgegeven als vrijwilliger: 

❖ Frans Adriaans 

❖ Piet van Esch 

❖ Harry van Nunen 

❖ Tiny v/d Ven 

❖ Ad van Nunen 

❖ Jan van Gerven 

❖ Adrie Verhoeven 
 

Toercommissie 

Afgelopen seizoen hebben we een probleem gehad met de bus, dat willen we in de toekomst 
voorkomen. Er is contact met de politie geweest over wat is toegestaan in het gebruik van een bus 
als volgwagen bij ons toeren. Op basis van dit overleg en naar aanleiding van de gebeurtenis in 
2015 zijn de volgende acties en maatregelen genomen: 

- Jan Latour stelt een kleinere bus beschikbaar 
- Er wordt niet meer in de rijdende bus gerepareerd 
- Maximaal 2 mensen kunnen naast de chauffeur in de cabine plaatsnemen 
- Er mag niemand in de bagageruimte van de rijdende bus aanwwezig zijn 
- Er wordt een tracking systeem in de bus aangebracht zodat de chauffeur altijd weet waar het 

peloton zich bevindt 
 

Namens de Toercommissie wordt door Tiny van de Ven de toerkalender 2016-2017 toegelicht. 
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Er kunnen met name in de 25 km groep gewijzigde starttijden komen voor de lange tochten, maar 
de leden zullen daarvoor tijdig per mail worden geïnformeerd. 
De kleine foutjes die nu nog in de kalender staan worden zsm verbeterd. 
Verder biedt de kalender weer veel variatie in toertochten. 
De toercommissie heeft inmiddels 70 aanmeldingen voor de 3-daagse naar Bingen. Tiny geeft een 
toelichting op deze 3-daagse, die eveneens in het teken staat van het 50-jarige jubileum van R&TC 
De Pedaleur. Met sponsoring van de vereniging belooft dit een mooie 3-daagse te worden!  
 

Veldtoercommissie 

Namens de veldtoercommissie wordt door Piet v/d Wijdeven uitleg gegeven van het programma 
voor 2016-2017. Allereerst een korte terugblik op de afgelopen veldtoertocht. Er waren 548 
deelnemers en het batig saldo van de tocht was €1.200,-. Opmerkelijk was dat we dit jaar 
vrijwilligers te veel hadden. Piet bedankt alle vrijwilligers voor hun inspanningen. De activiteiten 
omvatten: De tocht in het voorjaar is vervallen vanwege te lage opkomst, 27 augustus een 
veldtoertocht van 50 km, vertrek op de markt in Oirschot, 24 september de Hans van Zelst classic, 
dit jaar de 10e keer, dus ook een jubileum, op 16 oktober de NTFU veldtoertocht, 8 januari 2017 try-
out NTFU veldtoertocht, 22 januari 2016 de NTFU veldtoertocht. Deze tocht staat onjuist op de 
NTFU kalender maar er is inmiddels een verzoek ingediend om dit te corrigeren. Positief is dat de 
correctie door de NTFU ook extra publicatie is voor onze tocht. Piet doet een oproep voor een extra 
lid van de veldtoercommissie. 
 

Evenementencommissie 

Namens de evenementencommissie geeft Henk van Ham uitleg over het programma van de 
evenementencommissie. De evenementencommissie zal veel tijd besteden aan het jubileum en 
mede daardoor wat minder evenementen organiseren. Op 3 juli wordt samen de zwemvereniging 
en de atletiekvereniging een triatlon georganiseerd waarbij R&TC De Pedaleur het fietsgedeelte van 
de triatlon verzorgd. Daarvoor zullen verkeersregelaars nodig zijn. Verder wordt morgen (27 februari 
2016 een baan wielrennen evenement gehouden. Op 14 juni wordt de Rabobank Dikke Banden 
race georganiseerd samen met de Torenronde. Op 19 mei wordt de Koppelrit gehouden. 
De activiteiten van de evenementencommissie staan op de toerkalender. 
 

EHBO 

Rinus Adriaans bedankt de EHBO-ers voor hun inzet in het afgelopen jaar en hoopt dat hij ook dit 
jaar weer op ze kan rekenen. Er zij nieuwe EHBO materialen aangeschaft voor in de bus. De EHBO 
doos zal aan de wand van de bus worden gemonteerd. Ook is een nieuwe tas voor de AED 
aangeschaft. 
Het ondergaan van een sportkeuring is een aanrader maar is de eigen verantwoording van elk 
individu (de meeste ziektekostenverzekeringen vergoeden deze keuring in een aanvullend pakket). 
Rinus wil samen met Jolanda Raaijmakers een AED cursus organiseren op 1 of 2 avonden om 
leden te instrueren in het gebruik van de AED. 
Hoe te handelen bij valpartijen in het peloton etc.: Met de toercommissie is een script besproken 
met een aantal uitgangspunten: 

- Als iemand zich niet goed voelt dit direct melden (laten melden) bij de voorrijder 
- De aanwezige EHBO-er(s) bepalen wat er moet gebeuren 
- EHBO-ers c.q. voorrijder belt altijd 112 bij een ongeval 
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- Niemand verlaat zonder iets te zeggen het peloton en gaat op eigen gelegenheid naar huis 
- Leden die om andere redenen eerder het peloton willen verlaten moeten dit vooraf bij de 

voorrijder melden 

7. Pauze 

Besloten om zonder pauze de vergadering af te werken. 

8. Rondvraag 

Jan van Gerven: 
Voordat we aan de rondvraag beginnen: R&TC De Pedaleur is al 3 jaar op rij de slimste club van 
Oirschot. Bij het Oirschotse sportgala heeft het team van de Pedaleur wederom de sportquiz 
gewonnen. 
 

Frans van Nunen 

De datum van de ALV staat verkeerd op de kalender, het moet vrijdag 25 november zijn. 
De begintijd van de clubkampioenschappen staat op 18:30. Waarom is dat gewijzigd? 

Bestuur: Dit is een vergissing op de kalender en zal worden gecorrigeerd naar 19:00 uur. 
 

Tini v/d Ven 

Op 21 mei 2016 wordt Limburgs mooiste verreden. Daarom wordt onze tocht naar Limburg 
omgewisseld met de tocht naar de Voerstreek. Dus 21 mei 2016: Voerstreek en 20 augustus 2016: 
Limburg. 
 

Ad Scheepers 

Meer een mededeling dan een vraag: De link naar de routes van R&TC De Pedaleur op RouteYou 
is nu gesplitst. Er is nu een link naar RouteYou voor de binnenlandse routes (alle routes van de 
90km tochten van de snelle groep komen daar ook op) en een link naar RouteYou voor de 
buitenlandse routes. 
 

Kees Wirken 

Vraagt aandacht voor Peter Hems en ALS. Op 21 en 22 april is er in Eindhoven een diner waaraan 
men, tegen betaling, kan deelnemen met de opbrengst voor ALS. 
Voorzitter geeft aan dat dit eigenlijk bij agendapunt 9 hoort. De oproep van Kees wordt ook als 
zodanig genotuleerd. 
 

Freek Hagemeier 
Begrijpt de discussie over een jubileumshirt maar ziet het als een gemiste kans om naar een nieuw 
tenue te komen. 
 

Henk van Ham 

Onderschrijft de mening van Freek en stelt voor om de belangstelling onder de leden te peilen. 
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9. Ruimte voor Goede Doelen 

Het bestuur geeft ruimte aan deelnemers aan diverse goede doelen. Van deze mogelijkheid wordt 
gebruik gemaakt door: 
 

Alexander v/d Heuvel vraagt aandacht voor Alpe d’Huzes. 

10. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering en wenst alle leden een fijn fietsseizoen. 
  


