Notulen Algemene ledenvergadering Tourclub ’81 Helmond
d.d. 6 maart 2016
Afwezig met kennisgeving:
Toon van Asten, Toon Valkenburg, Ad Bloks
Afwezig zonder kennisgeving: Mari van Boven, Ton van de Elsen, Bep Kuiper, Han van Lierop
Totaal aanwezig:
27 leden
1.

Opening voorzitter
Welkom, op jullie ledenvergadering van 2016, het hoogste orgaan van de vereniging:
Zoals andere jaren wijs ik er jullie op dat je in deze vergadering de gelegenheid hebt om jullie
wensen en opmerkingen kenbaar te maken. Het is dus duidelijk jullie vergadering.
Natuurlijk hebben wij als bestuur dit voorbereid en wij laten jullie zo veel mogelijk zien en
horen wat wij gedaan hebben en wat we willen gaan doen voor jullie clubje.
Wat zijn wij en wat doen wij:
Opgericht 22 februari 1981 dus 35 jaar zijn we al actief. Proficiat allemaal.
Tourclub ’81 Helmond is een toerfietsvereniging die tot doel heeft om elke zondagochtend in
de periode maart tot november in clubkleding met volgauto en onder leiding van een
wegkapitein een rit rijdt. Dit is ook onze hoofdactiviteit. Afhankelijk van de getraindheid van de
groep ligt de snelheid tussen de 25 en 30 km/u. Samen uit en thuis is een zeer belangrijk
onderdeel. Daarnaast kun je op diverse door de weekse dagen met diverse groepen
meefietsen zowel op de weg als in het bos.
Verder organiseren wij diverse activiteiten, zoals verassingstocht, feestavond, kegelavond,
nieuwjaarsreceptie.
Ook organiseren wij jaarlijks onze Helmtocht en dit jaar, in verband met groot succes, voor de
2e keer de Helmond tour.
Met een klein clubje, aanvulling is altijd welkom, onderhouden wij de ATB route in het
Bakelsbos en de verbindingsroutes. Dit levert de club een aardig centje op, hierover later
meer.
Wij zijn graag een actieve vereniging en wij hopen dat jullie zoveel mogelijk aan de dingen die
we organiseren, mee doen.
Om een richting aan te geven, geen verplichting, hierbij nogmaals een indicatie wat jullie als
leden van elkaar mogen verwachten.
a.
minimaal 5 zondagsritten per jaar mee rijden en een rit adopteren als wegkapitein.
b.
Meehelpen met de Helmtocht, dit gebeurt ook al standaard door diverse partners en
daar mogen we trots op zijn, en het meerijden/organiseren van de Helmond Tour en
gedraag je hier als gastheer.
c.
Zoveel mogelijk aanwezig zijn, met partner, bij onze overige activiteiten.
Gelukkig zijn wij een financieel gezonde vereniging, mede dank zij onze hoofdsponsor Mari van
Boven, met een nieuw filiaal in Mierlo-Hout. Ook onze web sponsoren: Lavit, Neways, Konings
verf en Behang, Rob Haver mode, La Romanche Bourg d’oisance, Smits en Prick accountant,
van Raak Tegelwerken, Mosman en onze gast heren van vandaag party centrum de Molen.
Graag jullie extra aandacht voor onze sponsoren. En iedereen mag met aanvulling komen.
Met trots kan ik jullie melden dat wij, jullie bestuur, erg actief zijn betrokken en we vergaderen
met plezier, altijd compleet, alle actiepunten worden afgehandeld, dus dit gaat goed.

2.

Mededelingen
Er waren geen verdere mededelingen

3.

Ingekomen stukken
Slechts een drietal afmeldingen
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4.

Definitieve vaststelling agenda
De agenda wordt vastgesteld conform de uitnodiging.

5.

Behandeling notulen van de ledenvergadering van 01-03-2015
Er zijn geen opmerkingen over de notulen 2015

6.

Verslag van de secretaris
De secretaris leest zijn verslag voor en wordt goedgekeurd.

7.

Verslag penningmeester
De penningmeester geeft uitleg over de boeken.
a.
In-uitgave hoog bedrag heeft te maken met de overgang van ABN/Amro naar Rabobank.
Ook de spaarrekening is overgegaan.
b.
In de administratieve verplichtingen zijn b.v. ook de licentiekosten en de website
verwerkt.
c.
Het sponsorgeld van Mari van Boven is verwerkt in de aanschaf van de nieuwe kleding.
d.
Bijdrage vanuit Visit Brabant van € 500 voor onderhoud aan de diverse
verbindingsroutes en kleinschalig onderhoud ATB route Bakelsbos.
e.
Overgang van ABN/Amro naar Rabobank heeft te maken met sponsoring. ABN doet niet
aan sportsponsoring en Rabobank wel.
f.
Voldoende in kas, ideeën? Kom ermee

8.

Verslag van de kascontrolecommissie en (hernieuwde) aanstelling aftredende/herkiesbare
leden
a.
De secretaris heeft het verslag tijdens de vergadering ontvangen en leest dit voor. De
kascontrolecommissie verleent decharge aan de penningmeester
b.
De commissieleden Ad van den Heuvel, Hans Schepens en Patrick Derkx, zijn bereid om
ook voor volgend jaar deze taak weer op zich te nemen.

9.

Verslag van de activiteitencommissie
a.
Liesbeth leest de activiteiten van het afgelopen seizoen voor en dankt allen voor hun
aanwezigheid.

10.

Bestuursverkiezing.
a.
Er hebben zich geen kandidaat bestuursleden aangemeld.
b.
Bob Jonkers en Liesbeth Bloks stellen zich voor een nieuwe termijn beschikbaar. De
vergadering gaat hiermee akkoord.

11.

Rittencommissie en Tourprogramma 2015 en 2016
a.
Harm toont het rittenprogramma 2016. Nog enkele ritten zijn nog niet ingevuld. Hij
geeft de aanwezigen de gelegenheid om tijds de pauze nog enkele ritten te adopteren.
b.
De Velorit in Meijel staat vroeg in het programma. Deze rit wordt mede georganiseerd
door de sponsor IGO-post en derhalve heeft het bestuur de rittencommissie verzocht
om hier aan deel te nemen. De rittencommissie heeft ervoor gekozen om vanuit
Helmond te fietsen naar Meijel, daar in te schrijven en een stukje van de route te fietsen
en vervolgens weer terug naar Helmond.
c.
De inschrijving voor deze deelnemers wordt door de club betaald. Degenen die met de
auto verplaatsen en in Meijel de gehele route fietsen, daarvoor zijn de inschrijfkosten
voor henzelf.
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12.

Pauze

13.

Helmtocht 2015 en 2016
Het bestuur is van mening dat, als je mensen wil trekken, dat je niet op hetzelfde moet blijven
hangen, maar ook moet durven te veranderen. Maarten presenteert daarom een nieuw plan
voor de organisatie van de Helmtocht 2016.
Het plan is om eigenlijk 2 rondes te fietsen. Een van 25 km en een van 30 km met een afkorting
tot 20 km. De start/rust en finish is dan op dezelfde locatie. Ongetwijfeld zullen er wat
uitdagingen naar boven komen. In algemeenheid wordt het plan echter goed ontvangen. Er zal
zeker een grote mate van medewerking worden verlangd van de uitpijlers. Er wordt besloten,
nadat Maarten het plan heeft besproken met de scouting, om alle uitpijlers op korte termijn
bijeen te roepen om meer gedetailleerd het plan te presenteren en voortvloeiend daaruit een
beslissing te nemen.
Een aantal opmerkingen uit de vergadering:
a.
Lukt het om de stromen fietsers uiteen te houden en ze de juiste richting op te sturen
b.
Wat bij slecht weer, als iedereen na de eerste 25 km stopt. Heb je ergens in het veld een
rustplaats, dan moeten ze door.
c.
Evt. de pijlen op maandag ophalen
d.
Zijn er voldoende pijlen, gaan we gebruik maken van de nieuwe NTFU pijlen of laten we
zelf pijlen aanmaken.

14.

Helmond Tour 2015 en 2016
Na een fantastisch succes van de Helmond Tour 2015 is uiteindelijk, dankzij diverse sponsoren,
IGO-post, Lavans, V&V transport, de Rabobank en het garant staan door Helmond Marketing
voor eventuele verliezen, besloten de Helmond Tour 2016 te organiseren.
Een groot probleem was de start/rust/finish plaats. De Brandevoortse Hoeve is een prima
locatie, echter duur. De uitbater wilde op geen enkele manier tegemoetkomen in de prijzen.
Dankzij Henk Klarenbeek heeft de directie van het Carolus Borromeus College toestemming
gegeven gebruik te maken van de aula en diverse voorzieningen in hun gebouw en is daardoor
voor de Helmond Tour 2016 ook een grote sponsor geworden. Hierdoor worden de kosten
lager en wordt het vormen van een buffer voor het komende jaar mogelijk.
De voorbereidingen liggen op schema. De andere wijziging is de Route. Deze loopt wel door
dezelfde gebieden maar maakt gebruik van geheel andere wegen. Ook de route wordt
gepresenteerd.

15.

Rittencommissie
Harm neemt weer het woord en vermeldt dat op 1 rit na, de Middenlimburgwielertocht, alle
ritten zijn geadopteerd.

16.

Rondvraag
a.
Ad Cuyten vraagt of de reserve wielen van de club een keer vernieuwd kunnen worden.
i.
De vz vraagt Harm dit te organiseren
b.
Toon van Erp vraagt of er iets geregeld kan worden dat, bij slecht weer, niet elke km
deelnemers zonder verder iets te zeggen links/rechts afslaan en naar huis gaan.
i.
De vz geeft aan dat de wegkapitein van dat moment degene is die een beslissing
neemt voor de gehele groep. Hij benadrukt tevens dat het niet netjes is om
zomaar te vertrekken. Tegenhouden kan hij dit niet, maar verzoekt wel allen om
zich tenminste af te melden.
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17.

Sluiting
Niets meer aan de orde zijn dankt de vz ieder voor hun aanwezigheid en wenst alleen weer
een prachtig, blessure en ongeval fietsseizoen toe. Hij sluit vervolgens om 12:35 uur de
vergadering.

Helmond, maart 2016

Arie Manders

Maarten van Raak

Voorzitter

Secretaris
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