HELMOND, 18 maart 2016
Aan:

Bestuur TC ‘81

Onderwerp:

Notulen bestuursvergadering 16 juni 2016

Aanwezig: Allen
Volgende vergadering: 15 september 2016
1.

Opening voorzitter
Arie opent om 19:30 de vergadering..

2.

Mededelingen
Geen

3.

Ingekomen stukken
Geen

4.

Definitieve vaststelling agenda
Geen aanvullingen

5.

Behandeling notulen bestuursvergadering 7 januari 2016
a.
Pt 13, financiën, Mari van Boven neemt de facturering van de kleding over en heeft
daarmee zijn financiële bijdrage als sponsor t/m 2018 voldaan.
b.
Pt 16, activiteiten programma, Verrassingstocht 13 juli, moet zijn 31 juli
c.
De notulen worden geaccordeerd

6.

Behandeling actiepunten
a.
2015-06 NTFU pijlen ; aanhouden; Tijdens het Regio overleg nogmaals besproken. 2/3
van de aanwezigen waren het er over eens dat de pijlen moeten blijven. De NTFU doet
hier verder niets mee.
Het actiepunt aanhouden; we gaan op zoek naar meerdere clubs om gezamenlijk pijlen
in te kopen.
b.
2016-02 Bewijzeringsborden; Aanhouden. Besloten wordt om nieuwe NTFU borden
aan te schaffen

7.

Rittencommissie
Bob maakt opmerking over de wijze van optreden van de wegkapitein. Wees duidelijk, geef
van te voren aan wat de bedoeling is en behandel iedereen hetzelfde. Harm zal dit binnen de
commissie bespreken.

8.

Leden
Liesbeth en Christa hebben een aantal bezoeken afgelegd
a.
Jos van de Burgt, gaat het blijkbaar goed mee. Heeft weer zo’n 500 km op de fiets
gezeten en zelfs al een rit naar Berg en Dal achter de rug
b.
Riny Plugers, met Riny gaat het niet goed. Heeft een zware operatie achter de rug en is
nog steeds opgenomen in het Catharina Ziekenhuis. Zijn echtgenote vindt het beter als
er nog geen bezoek komt.
c.
Toon van Asten is na zijn operatie weer op aan het knappen. Heeft in het ziekenhuis een
resistente bacterie opgelopen. Is weer aan het fietsen, maar ontbeert nog de nodige

conditie.
9.

Helmond Tour
Arie en Bob hebben op 22 juni een bespreking met Helmond Marketing betreffende
sponsoring, ondersteuning etc. Een van de bespreekpunten zal zijn de datum. Of tegelijkertijd
met Rondje Helmond, nadeel Deurne-Deurne. Of de tweede zondag van mei, nadeel,
moederdag. Of de derde zondag van mei, onze voorkeur.

10.

Helmtocht
Harm en Maarten hebben 2 routes uitgezet. 1 van 25 km en een van 30 km. Inmiddels hebben
Peter van de Kerkhof en Maarten de route gefietst en goed bevonden. Mogelijk moeten op
enkele plaatsen kleine werkzaamheden worden uitgevoerd ter verbetering.
De rust locatie wordt gelijk aan de startlocatie, nl. de blokhut van de scouting Rijpelberg.
Toezegging is ontvangen. Hoe de uitvoering aldaar gaat plaatsvinden moet nog in detail
worden doorgenomen.
Het bestuur is het er mee eens dat deelnemers niet kunnen kiezen welke route eerst wordt
gefietst. Dit om het narijden mogelijk te maken. Dus eerst de 25 km en voor de liefhebbers er
nog een rondje van 30 km achteraan. Maarten zal op de NTFU site de afstanden aanpassen en
vergunningen aanvragen (Actiepunt 2016-03 en 04)

11.

Financiën
Eigenlijk geen bijzonderheden, zoals altijd. Financieel gezien staan we er goed voor. De
hoofdsponsor heeft aan zijn verplichtingen voldaan t/m 2018 Ook de Helmond Tour is positief
afgesloten. We hebben het begin gemaakt voor een buffer.

12.

Sponsoren en subsponsors
a.
Evt. een nieuwe websponsor, van Dijk Riolering uit Bakel

13.

Activiteitenprogramma 2016/2017
a.
31 juli:
Verrassingstocht, uitnodiging kan er uit
b.
16 okt:
Snerttocht, Liesbeth maakt afspraken
c.
05 nov: Feestavond is verplaatst van 19 naar 5 nov
d.
8 jan 2017:Nieuwjaarsreceptie
e.
18 feb:
Kegelen

14.

Regio overleg NTFU
Heeft weinig opgeleverd. De wens van de clubs om de bewijzeringspijlen te behouden, wordt
niets mee gedaan en afgedaan met: ”de clubs mogen zelf bepalen hoe ze bewijzeren”

15.

SRE/Routebureau Brabant/Visit Brabant/ATB route Bakels Bos en verbindingsroutes
a.
De betaling door Visit Brabant is verricht
b.
Bakels Bos ligt er prima bij. Uitbreiding laat op zich wachten. Mogelijk door problemen
met hondenbezitters. Er is zelfs sprake van het feit dat een deel moet worden afgegeven
i.v.m. een grote hondenren.

16.

Rondvraag
a.
Christa
i.
Heeft aan Harrie van den Heuvel doorgegeven dat het idee van een helm voor alle
clubleden door het bestuur is afgewezen
ii.
Toon heeft een opmerking gekregen over een slecht reserve wiel. Harm geeft aan
het wiel bij hem in te leveren.

b.

c.

17.

Maarten
i.
Wil mogelijk de site vernieuwen, maar heeft daar nieuwe software voor nodig.
Bestuur gaat akkoord
Arie
i.
Vraagt zich af waar ons navigatiesysteem is (Toon van Erp) en gaat onderzoeken
of dit systeem nog voldoende up-to-date is, of dat het wenselijk is een nieuw
systeem aan te schaffen en of de leden willen werken met een nieuw systeem
(actiepunt 2016-05)

Sluiten van de vergadering
Arie dankt allen voor de aanwezigheid en sluit de vergadering om 21:00 uur

Met vriendelijke groet,
Maarten
Bijlage actiepunten:
2015-06
2016-02
2016-03
2016-04
2016-05

NTFU pijlen
Bewijzeringsborden
NTFU site
Helmtocht
Navigatie

Kopen
Helmtocht/Helmond Tour
Afstanden Helmtocht
Aanvragen vergunningen
Onderzoeken

Harm/Maarten
Harm
Maarten
Maarten
Arie

