HELMOND, 8 januari 2016
Aan:

Bestuur TC ‘81

Onderwerp:

Notulen bestuursvergadering 7 januari 2016

Aanwezig: Arie Manders, Bob Jonkers, Christa van der HeijdeN, Harm van der Putten en Maarten van
Raak, Liesbeth Bloks
Volgende vergadering: 17 maart 2016

1.

Opening voorzitter.
Arie opent om 19:30 precies de vergadering en heet allen hartelijk welkom. Hij hoopt dat ook
2016 weer een mooi jaar wordt voor bestuur en zeker ook de leden. Dat onze gedachten niet
verslappen, plannen moeten blijven maken, bestaande doelen moeten blijven verbeteren. Laat
dit een uitdaging zijn voor allen.

2.

Ingekomen stukken en mededelingen
Geen bijzonderheden; alleen stukken betreffende de lopende zaken

3.

Definitieve vaststelling agenda
Geen aanvullingen, agenda wordt vastgesteld

4.

Behandeling notulen 17 september 2015
Geen bijzonderheden

5.

Actiepunten
a.
2015-05 Helmond Tour Afvoeren, blijft agendapunt
b.
2015-06 NTFU pijlen; aanhouden
c.
2015-07 Bijbestelling Tenue; afvoeren. Mari van Boven moet bestelling nog plaatsen.
Arie zal contact met hem opnemen
d.
2015-09 Tenue; afvoeren
e.
2015-10 Facturering tenue; afvoeren
f.
2015-11 Tenue; afvoeren
g.
2015-12 Achterwiel; is besteld, moet nog samengesteld worden. Afvoeren
h.
2015-13 Helmond Tour 2016; Financiën zijn rond; Helmond Marketing staat garant
voor € 1000; afvoeren

6.

Sponsor en subsponsoren
Rob Haver is nieuwe sponsor, binnengehaald door nieuw Lid Rob van Heck; Arie zal sponsoren
aanhalen tijdens ledenvergadering. De elektricien uit Stiphout is gestopt en afgevoerd van de
site. Op de vraag of er nog een max staat op het aantal sponsoren is besloten voorlopig geen
stop maar zal dit zeker besproken worden als blijkt dat er een aantal bijkomen.

7.

Leden
a.
Tony Gruijters vanwege omstandigheden gestopt als lid
b.
Jos van de Burgt gaat het weer wat beter. Moet mogelijk binnenkort toch weer een
operatie ondergaan
c.
Riny Plugers gaat het niet goed mee. Afwachten

8.

Financiën
a.
30 November is einde boekjaar, derhalve is 2015 afgerond.
b.
Bijna iedereen heeft de bijbestelling kleding betaald
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c.

d.
e.

Nog niet van iedereen is contributiebijdrage 2016 betaald. Maarten heeft herinnering email verzonden. Voor 20 jan moet alles binnen zijn. Zo niet zal nog een keer worden
herinnerd. Nog niet betaald, wordt lidmaatschap opgezegd.
Betalingen Helmond Tour 2016 komen ook binnen
Facturen sponsoring Helmond Tour na overleg met Arie verzenden

9.

Evaluatie Helmtocht
a.
Rustplaats verbeteren door betere uitstraling
b.
Te weinig koek en zopie aanwezig
c.
Plaats afspuiten evt. wijzigen. Fietsen werden tegen afrastering gezet en afgespoten,
waardoor vuil op gebouw terecht komt
d.
Scan & Go voorafgaande aan inschrijving controleren
e.
Route is prima. Echter je moet wel af en toe wijzigen. Bespreken tijdens de
jaarvergadering

10.

ATB route Bakelsbos
Met veel plezier wordt er elke maandag door 5 leden gewerkt aan de route. Deze ligt er dan
ook prima bij. Begin februari bespreking over mogelijke uitbreiding. Een opmerking
binnengekomen bij Brabant Water over de breedte van het pad en weggehaalde bomen.
Vanuit Visit Brabant wordt jaarlijks een bijdrage ontvangen voor onderhoud.

11.

Helmond Tour 2016
Commissie is druk bezig. Financiën zijn rond. 8 jan bespreking met gemeente
Helmond/evenementen. Week 2 overleg EHBO. Mogelijk besluit om toch Ambulance in te
huren.

12.

Sportief besturen
Onlangs hebben Arie en Maarten deelgenomen aan de workshop sportief besturen. Uit de
korte discussie die volgt blijkt dat hier onbewust over wordt nagedacht. Besloten wordt dat de
volgende vergadering v.w.b. de agendapunten wordt ingekort tot 1 uur waarna het volgende
uur wordt besteed aan het onderwerp sportief besturen. Arie zal dit voorbereiden. (Actiepunt
2016-01)

13.

Voorbereiding jaarvergadering 6 maart 2016
a.
Enkele wijzigingen in de volgorde agenda
b.
Presentatie maken door Maarten
c.
Op tijd input aanleveren bij Maarten
d.
Uitnodiging ongeveer 1 maand van te voren verzenden

14.

Rittencommissie
a.
Harm reikt het rittenprogramma 2016 uit
b.
Maarten merkt op dat al jaren de discussie heerst binnen de vereniging dat de starttijd
niet te vroeg mag zijn, de afstanden korter en dat iedereen toch uiterlijk omstreeks
12:30 uur weer thuis wil zijn. Daarom zijn diverse bestaande ritten ingekort. In het
uitgereikte overzicht starten nu 14 ritten om 08:00 uur.
c.
De vergadering vraagt Harm om samen met de rittencommissie hier toch nog een keer
naar te kijken en mogelijk enkele ritten iets later te laten vertrekken en mogelijk iets in
te korten

15.

Activiteitencommissie
a.
Kegelavond is nu gepland op 13 februari 2016
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b.

Liesbeth wordt verzocht om voor de volgende vergadering het gehele activiteiten
programma 2016/2017 te presenteren

16.

Rondvraag
a.
Bob;
i.
Er moet een nieuwe Sligro pas geregeld worden.
ii.
Heeft vernomen dat Mari van Boven ziek is/geweest? Ook begrepen dat hij een
kleine TIA had gehad. Arie vraagt na.

17.

Sluiting
15 Minuten later dan gepland sluit Arie de vergadering en wenst allen een goede thuiskomst
en nog fijne fietsdagen toe.

De notulist,

Maarten van Raak
secretaris

Bijlage Actiepunten
2015-06
2016-01

NTFU pijlen
Sportief besturen

Papier of borden
Arie bereid voor

Maarten
Allen

