HELMOND, januari 2017
Aan:

Bestuur TC ‘81

Onderwerp:

Notulen Bestuursvergadering 5 januari 2017

Alle bestuursleden aanwezig
Volgende vergadering: 16 maart 2017
1.

Opening voorzitter
Arie opent om 19:30 uur de vergadering met de beste wensen voor 2017. Hij hoopt ook in
2017 weer een leuk jaar tegemoet te gaan waarin we de leden kunnen bieden waar zij recht op
hebben.

2.

Ingekomen stukken/mededelingen
Vanuit Visit Brabant is weer een nieuwe jaarovereenkomst en uitnodiging voor bijeenkomst op
18 januari ontvangen. Inmiddels is de overeenkomst getekend. Arie zal bij de bijeenkomst
aanwezig zijn.

3.

Definitieve vaststelling agenda
De agenda wordt vastgesteld.

4.

Behandeling notulen bestuursvergadering van 15 september 2016
De notulen worden vastgesteld.

5.

Behandeling actiepunten bestuursvergadering van 15 september 2016
a.
2015-06 Routepijlen
i.
Rode NTFU pijl is goed, gebruikte pijlen Helmtocht 2016 scheuren te snel als ze
nat worden.
ii.
Oplossing: of pijlen aanschaffen zoals de “oude” NTFU pijl of werken met kleinere
plastic pijlen
iii.
Voorstel: een aantal plastic pijlen aanschaffen en voorleggen aan route pijlers.
iv.
Aanhouden, Maarten schaft pijlen aan
b.
2016-05 Navigatie
Vooralsnog zijn er geen navigatiesystemen met spraak; aanhouden
c.
2016-06 ATB afdeling
Zie agendapunt 12
d.
2016-7
Regenjack
i.
Liesbeth en Arie zijn bij Balans/Helmond geweest voor informatie evt. aan te
schaffen regenjack. Een 3-tal exemplaren worden getoond. Alle kleuren zijn
mogelijk en gelijk aan huidige kleur.
ii.
Liesbeth, Christa, Arie en Harm zijn voorstander voor aanschaf. Gezien de hoge
prijs en het feit dat er niemand gaat fietsen als het regent of dreigt te gaan
regenen zijn Bob en Maarten geen voorstander en stellen voor om mogelijk een
fietsbroek en shirt voor hetzelfde geld als 1 regenjack te verstrekken.
iii.
Bob en Maarten geven aan geen problemen te hebben als de meerderheid beslist
tot aanschaf. Arie vindt echter dat allen voor/tegen moeten zijn.
iv.
Een 3-tal uitgangspunten worden vastgesteld
1)
Is een regenjack noodzakelijk
2)
Moeten/willen we de leden iets cadeau doen
3)
Moet dat dan een regenjack, thermojack of korte broek met shirt zijn.
v.
Tijdens de komende ALV zullen deze opties aan de leden worden voorgelegd.
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6.

Sponsor en subsponsoren
a.
Jan Verhagen valt af
b.
IGO-post en Lavans worden opgenomen op de Home-page van de website

7.

Nieuw onderkomen TC ‘81
a.
Het bestuur is niet direct een voorstander van buurthuizen
b.
Aan alle bestuursleden wordt verzocht om te zien naar nieuwe locatie. Vanaf 1 april
kunnen we niet meer terecht in “De Molen”.
c.
Arie en Bob gaan intensief op zoek. (Actiepunt 2017-01)

8.

Leden
a.
Geen zieken/ziekenbezoeken
b.
Een 4-tal leden hebben nog geen contributie betaald. Maarten zal herinnering sturen.
c.
3 nieuwe leden erbij waardoor het totaal nu komt op 36 leden, waarvan 33 actief.

9.

Financiën
Zoals al vele jaren hebben we nog steeds een financieel gezonde vereniging.

10.

Evaluatie Helmtocht
a.
In de algemene voorbereiding geen bijzonderheden
b.
Route
i.
M.b.t. de route kon niet iedereen de voorbereidings zaterdagen aanwezig zijn
waardoor mogelijk wat routekennis ontbrak. Maarten heeft enkele routedelen op
andere tijdstippen met de routepijlers verkend
ii.
Op sommige plaatsen waren te veel en op andere plaatsen te weinig pijlen
geplaatst.
iii.
Ook waren pijlen op de verkeerde manier geplaatst met 2 i.p.v. 3 of 4 nieten
iv.
In de voorbereiding naar Helmtocht 2017 betere afspraken maken met de
uitpijlers
v.
Route 2017 is al verkend. Deel 1 (zuidelijk deel) is gereed. Noordelijk deel moet
binnenkort nog beter worden onderzocht.
vi.
Route 2017 vertrekt via achterpoortje scouting
vii. Goede regeling organiseren vertrek deel 2
viii. Veiligheid onder tunneltje wijzigen. Het slepen met de dranghekken was te
veeleisend. Mogelijk met pionnen werken.
c.
Logistiek
i.
Er was voldoende voeding aanwezig
ii.
Doordat start/rust/finish op dezelfde locatie zijn menen deelnemers 3 keer
gebruik te mogen maken van de aanwezige versnaperingen. Dit beter
organiseren, mogelijk met bonnetjes systeem en evt. andere locatie bij scouting

11.

ATB Bakelsbos/Verbindingsroutes
Loopt als een tierelier.

12.

Mountainbike afdeling binnen TC ’81 ?
a.
Voorlopig laten zoals het nu is
b.
Reden, mogelijk 2-deling binnen vereniging, verdeling van gelden, andersoortige kleding
voor ATBers enz.

13.

Helmond Tour 2017
a.
Positieve bespreking met gemeente Helmond
b.
Officiële toestemming moet nog volgen
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c.
d.
e.

Doorkomsten bij andere gemeenten zijn aangevraagd
Motards en overige verkeersregelaars zijn aangevraagd
Financieel is alles afgedekt

14.

Voorbereiding jaarvergadering op 05 maart 2017 (zie bijlage 1, 2, 3 en 4)
a.
Aftredende bestuursleden Christa, Harm en Maarten stellen zich weer herkiesbaar
b.
Maarten verzoekt Arie om tijdens de ALV leden te vragen de organisatie Helmond Tour
en Helmtocht van hem over te nemen.

15.

Rittencommissie
a.
Ritten commissie heeft een nieuw programma samengesteld wat inmiddels is
gepubliceerd op de website
b.
Er zijn een paar “oude” tochten nieuw ingepland.
c.
De “snerttocht” is al jaren de laatste tocht. Verzoek om deze te wisselen met de
liefhebberstocht.
d.
De rittencommissie gaat dit jaar proberen om enkele keren met 2 groepen te fietsen
(langzaam/snel). Hein Manders zal de vaste wegkapitein voor de langzamere groep zijn.
Het voorstel om de volgwagen achter de langzame groep, die als eerste vertrekt, mee te
sturen lijkt niet zo’n goed plan. De rittencommissie gaat hier nog een keer over
nadenken. Tijdens de ALV zal Harm dit voorstellen en uitleggen.
e.
Liesbeth vraagt om aandacht voor slechte fietspaden om deze te vermijden. Maarten
geeft aan dat hier ook een taak is weggelegd voor de wegkapitein door aan te geven om
achter elkaar te gaan fietsen.

16.

Activiteitenprogramma 2017
Volgt

17.

Rondvraag
a.
Harm
Nieuwe wielen komen er aan
b.
Christa
Verzoekt Arie contact op te nemen met de Fa. Mosman voor gebruik volgwagen in 2017

18.

Sluiten van de vergadering
Om 21:40 uur sluit Arie de vergadering en dankt alleen voor de inbreng.

De notulist
Maarten
2015-06
2016-05
2016-07
2017-01

NTFU pijlen
Navigatie
Regenjack
Nieuw onderkomen

Kopen
Onderzoeken
Voor alle leden

Harm/Maarten
Arie
Liesbeth
Arie/Bob
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