
 
 

Aangesloten bij: NTFU 
Rabobank: Rek.nr: NL07 RABO 0138 8499 00  t.n.v Ren & Toerclub De Pedaleur 
Secretariaat: Priemeind 1, 5685 EC  Best 
Website: www.pedaleur-oirschot.nl 
Contact : secretaris@pedaleur-oirschot.nl  

 

 

 

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 3 MAART 2017 
 

1. Opening 

De voorzitter heeft zich afgemeld. Daarom wordt de vergadering geleid door de penningmeester (Bea) 
Aanwezigen: 68, zie presentielijst.  
Afmeldingen: Harrie Bullens, Willie vd Burgt, Hans Diender, Marlien van Ham, Roos Moeskops, Peter 
Vermulst. 
 
2. Herdenking Franc Treverlo  
R&TC De Pedaleur is aangeslagen door het plotselinge verlies van hun gewaardeerde lid: 
 

Franc Treverlo  
 
De gehele vergadering staat op en houdt een indrukwekkende en respectvolle minuut stilte. 
Hierna wordt de vergadering hervat. 
 
3. Mededelingen 

3.1. NTFU 
De club verplicht leden niet om lid te zijn/worden van de NTFU. Dit is aangepast op de website ivm 
niet eenduidige berichtgeving hiervan. 
De vereniging blijft wel ingeschreven bij NTFU en heeft daarmee dekking van door de club 
georganiseerde evenementen (fietstochten). Dit biedt echter geen dekking voor materialen van de 
deelnemers aan die evenementen. 
Het bestuur adviseert sterk om toch in te schrijven bij NTFU ivm persoonlijke verzekering. Dat kan 
via de ledenadminstratie van R&TC De Pedaleur gebeuren; de ledenadministratie draagt de 
verschuldigde premies dan gezamenlijk af aan NTFU. Zie ook : www.ntfu.nl 

3.2. Torenronde 
Het bestuur heeft besloten om de Torenronde voor 2017 niet te organiseren ivm te hoge kosten en 
vereiste inspanning van vrijwilligers. Er zal een dankbrief aan de sponsors worden gezonden. 

3.3. KNWU 
Vanwege het wegvallen van de Torenronde is er geen noodzaak meer om ingeschreven te blijven bij 
KNWU. Dit betekent dat de club kan besparen op inschrijfgeld. 

3.4. Clubkleding 
Albert van Mensvoort heeft aangegeven geen clubkleding meer te willen verzorgen en vraagt om een 
vervanger. Tijdens de vergadering meldt zich niemand spontaan aan. Kees Stofmeel pakt dit op en 
gaat de overdracht regelen met Albert.  

3.5. Bestuurssamenstelling 
Tijdens de Algemene Ledenvergadeirng van 2016 is de aanvulling van aftredende bestuursleden met 
moeite tot stand gekomen. Ad van Nunen heeft zich toen vrijwillig opgegeven. Inmiddels beschikt het 
bestuur over voldoende capaciteit. Ad heeft aangegeven daarom uit het bestuur te treden. Ad wordt 
bedankt voor zijn inzet gedurende die periode. Het bestuur bestaat vanaf dit moment uit vijf leden. 

3.6. Vertegenwoordiging in commissies 
Op verzoek van de commissies heeft het bestuur ingestemd met een nauwere samenwerking. Pér 
commissie zal er een bestuurslid worden toegevoegd :  
TC  : Kees Stofmeel 
VTC  : Henny van Beers 
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Evenementen  : Jan van Gerven 
Pedaleur 2.0 : Bea Liebregts 

3.7. RTO Heidetocht 
RTO organiseert een familiewandeling op 9 april. Die duurt de gehele dag en gebruikt delen van de 
MTB route ‘de Witte Bergen’. Houdt hier rekening mee als je de route fietst. Zegt het voort. 
Op onze website zal een korte mededeling verschijnen. 

3.8. Contact 
Het is het bestuur opgevallen dat er verschillende mailadressen worden gebruikt om in contact te 
komen met het bestuur. Het is beter om één contact te gaan gebruiken :  
secretaris@pedaleur-oirschot.nl. Hierdoor wordt het mogelijkom beter en sneller te kunnen reageren 
op berichten van de leden. 

3.9. Clubkampioeenschappen 
De route aan de Meijerijse Baan is niet ideaal en heeft te weinig sfeer. Ook zal tijdens deze 
kampioenschappen de Dikke Banden race worden georganiseerd ivm wegvallen van de Torenronde. 
Er wordt door het bestuur gezocht naar een beter geschikt parcours. 
 

4. Notulen Algemene Ledenvergadering 2016 (november) 
De notulen worden zonder wijziging door de vergadering goedgekeurd. 
 

5. Veld Toer Commissie (VTC) 
De VTC geeft een mooie impressie van de onlangs gehouden Cyclopathon ( Organisatie van vlaaien na 
afloop lijkt beter te kunnen !!  ☺ ) 
 
De Veldtoertocht van 22 januari j.l. heeft weer een mooi netto bedrag opgeleverd voor de clubkas.  
 
De MTB clubkampioenschappen hebben de volgende opgeleverd :  
 
Dames  1e Margriet Scheepens 
 2e Bea Liebregts 
Heren < 40 jr. 1e Rik Adriaans (tevens snelste 

algemeen) 
 2e Fons Peeters 
Heren 40 / 54 jr. 1e Frans Willems 

 2e Ruben van Kollenburg 
 3e Henk van Ham 
Heren 55 / 64 jr. 1e Henk Zautsen 
 2e Harry Bullens 
 3e Kees vd Akker 
Heren > 65 jr. 1e Geert Schilders 
 2e Pieter van Aaken 
 3e Hans v Zelst 
 
Overige tochten van VTC in 2017 :  

 
Datum / tijd  Vertrekplaats Afstand 
Zaterdag, 15 april 09:00 uur Markt Oirschot 50 km 
Zaterdag, 17 juni 09:00 uur Markt Oirschot 50 km 
Zondag, 20 augustus 09:00 uur Carwash Latour Oirschot 50 km 
Zondag, 8 oktober 09:00 uur Sportcentrum de 25, 45, 55 km 
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“Op de pedalen” Kemmer, Oirschot 
 
6. Toercommissie (TC) 

De toercommissie geeft uitleg aan de toerkalender voor 2017.  
Ook de driedaagse (september) wordt uitgebreid toegelicht. Alle leden hebben inmiddels hiervoor een 
uitnodiging ontvangen Let op ! Aanmelden vóór 10 maart 2017! 
Er worden ook dit jaar weer drie ‘Limburg tochten’ georganiseerd op zaterdagen. Omdat de Limburgers 
erg veel last hebben van de vele toerclubs heeft onze commissie besloten om hiervoor in 2017 de 
Ardennen op te zoeken. Dat is slechts luttele kilometers verder dan het normale vertrekpunt, maar belooft 
een nog mooiere (en vooral rustigere) rit op te leveren. 
 

7. Woensdagcommissie 
Op de woensdagen worden lange tochten georganiseerd. Deze starten steeds ’s ochtends om 10:00 uur 
van Carwash Latour / Oirschot. Raadpleeg voor de data de agenda op de website van De Pedaleur. 
 

8. Evenementen commissie 
8.1. Op vrijdag 10 maart vindt weer de jaarlijkse sportquiz plaats. Locatie : Camping Laageind – Oirschot 

aanvang 19:30 uur. Breng je smartphone mee ! 
8.2. Op 18 mei vindt de jaarlijkse Koppelrit weer plaats. Startlocatie : Kemps - Montfortlaan 
8.3. Tijdrit Eindhovense Dijk.  

Op 25 juni vindt er voor het eerst een tijdrit plaats die wordt georganiseerd door meerdere 
Eindhovense wielerclubs. We rekenen op de deelname van minimaal twee teams vanuit onze 
vereniging. Meer info volgt. Ook via onze website. Aanmelden bij : Tiny van de Ven. 

8.4. Dikke Banden Race 
Door het wegvallen van de Torenronde wordt deze gecombineerd met de clubkampioenschappen op 
de weg. Het huidige parcours aan de Meijerijse Baan lijkt hiervoor te lang. Voor de 
clubkampioenschappen wordt gezocht naar een ander parcours. Op dit moment worden de 
mogelijkheden van een parcours bij het Moleneind – Oirschot onderzocht door het bestuur. 

8.5. In het najaar zal het baanwielrennen opnieuw worden georganiseerd. Liefhebbers wordt gevraagd 
zich te melden bij de Evenementen commissieleden. 

8.6. Sportgala Oirschot 2017 
 
9. Commissie Pedaleur 2.0 

Het 50-jarig bestaan in 2016 was een goed moment om even stil te staan, terug te kijken en vooruit te 
blikken. Daarom is begin 2017 een tijdelijke commissie 2.0 opgericht. Deze commissie inventariseert de 
behoeften onder de leden en adviseert het bestuur. Daarbij wordt met respect voor het verleden gekeken 
naar het vasthouden van het goede, loslaten van het oude en met een blik op de toekomst het 
verwelkomen van het nieuwe. Denk bijvoorbeeld aan hoe we moeten omgaan met de vergrijzing binnen 
de club, een nieuw kledingconcept, betere en bredere inzet van social media of de introductie van 
elektrische fietsen in het peloton. Er zijn genoeg onderwerpen om over na te denken en bewust een 
keuze in te maken.  
  
Tijdens de voorjaarsvergadering zijn er 4 vragen gesteld aan onze leden: 
Waarom ben jij lid van de Pedaleur? 
Waaraan denk je als je aan de Pedaleur denkt? 
Wat moeten we behouden of weer in ere herstellen? 
Wat moeten we extra gaan organiseren om weer 5(0) jaar vooruit te kunnen? 
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Iedere input is welkom, er is geen goed of slecht. Tijdens de vergadering hingen de flipovers met input 
van onze leden al goed vol. Wil jij alsnog jouw input leveren? Stuur een mail naar ….. of meldt je aan via 
whatsapp op 06-46067411 (Rob van Overbeek, commissie 2.0).  
  
Tijdens de najaarsvergadering zullen de belangrijkste conclusies worden gepresenteerd, maar 
waarschijnlijk gaan jullie het effect van dit initiatief al eerder in het jaar merken. 

10. Goede doelen 
10.1. Alpe d’Huzes 

Alexander vd Heuvel geeft aan dat deze ook dit jaar weer wordt georganiseerd. Meer info en 
inschrijven via Alexander. 

10.2. ALS 
Jo van Hattum vraagt aandacht voor het jaarlijkse benefiet diner op 30/31 maart a.s.. Het diner vindt 
plaats bij de Rooi Pannen. Opgeven voor dit diner via Kees of Peer Hems. 

10.3. Duchenne Heroes 
Op 26 maart vindt er goerganiseerd MTB plaats ten behoeve van Duchenne. Opgeven via Rob. 

11. Rondvraag 
Rinus Adriaanse 
Vraagt zich af hoe het nu is geregeld met het bellen van/naar de volgbus. 
Antwoord bestuur : in de huidige bus zit geen voorziening. Deze wordt wel op zo kort mogelijke termijn 
geregeld ivm noodzakelijke veiligheid van zowel volgers als renners. Martien vd Schoot en Tiny vd Ven 
pakken dit op. 

12. Sluiting 

De (vervangende) voorzitter sluit de vergadering en wenst alle leden een fijn fietsseizoen. 
 
(fotoos flipovers …) 
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