Notulen Algemene ledenvergadering Tourclub ’81 Helmond




zondag 25 februari 2018
aanvang 10.30 uur
party centrum “De Molen”, Molenstraat 104 te Helmond

Totaal aantal leden:
35
Afgemeld:
Jos van de Burgt, Peter Geeven, Harrie van den Heuvel, Ad Bloks, Harm van der
Putten
Aanwezig:
23 leden
Overige:
7 leden, onbekend
1.

Opening voorzitter
Onze voorzitter Arie Manders opent om 10:35 uur de vergadering en heet alle aanwezigen van
harte welkom wederom in “De Molen”. Speciaal welkom het nieuwe lid Koos Branten.
Arie memoreert nogmaals dat deze Algemene ledenvergadering er is voor de leden en de
leden de gelegenheid te geven om de wensen en opmerkingen kenbaar te maken. Het is dus
jullie vergadering met vanuit het bestuur de vraag : ”wat willen jullie”.

2.

Mededelingen voorzitter
Helaas is Harm vandaag wegens een probleem met zijn oog afwezig. Harm is een belangrijke
pion in ons bestuur en neemt veel werk wat Maarten voorheen deed voor zijn rekening.
Maarten zal zijn presentaties verzorgen. We wensen Harm beterschap.
Hij geeft ook aan wat wij als Tourclub allemaal doen:
a.
Een toerfietsvereniging.
b.
Hebben de beschikking over een volgauto.
c.
Organisatie van Helmtocht en de Helmond Tour.
d.
Diverse activiteiten
e.
ATB route Bakelsbos en 50 km verbindingsroute
f.
Diverse door de weekse tochten
Maar ook wat wij als bestuur van elk lid verwachten
g.
5 zondagsritten in clubkleding meerijden
h.
Tenminste 1 rit adopteren als wegkapitein
i.
Meehelpen en positief uitdragen van de Helmtocht en Helmondtour
j.
Aanwezig zijn bij clubactiviteiten
Tot slot vraag Arie om ook actief mee te helpen zoeken naar Sponsoren en subsponsoren
Denk ook aan de komende Rabobank club actie

3.

Ingekomen stukken
Maarten geeft aan dat bijna wekelijks post binnenkomt, niet meer als brief maar altijd als email. Om dit alles te gaan registreren is te veel werk. De belangrijke post wordt altijd
doorgestuurd naar het dagelijks bestuur en zo spoedig mogelijk afgehandeld.
Ad van den Heuvel heeft deze ochtend en het verslag kascontrole commissie ingeleverd bij de
secretaris. Maarten leest de inhoud voor.

4.

Definitieve vaststelling agenda
Er zijn geen aanvullingen/wijzigingen op de agenda

5.

Behandeling notulen van de ledenvergadering van 05-03-2017. Zie http://tc81.nl/inloggen/
Er zijn bemerkingen op het verslag van de ledenvergadering.
1

6.

Verslag van de secretaris
De secretaris stelt geen verslag meer op over de verantwoording van het bestuur tijdens het
afgelopen verenigingsjaar met als reden:
a.
Alle verslagen van bestuursvergaderingen zijn terug te vinden op de website.
http://tc81.nl/inloggen/ . Dit is aan alle leden bekend gemaakt.
b.
De leden kunnen eventuele vragen stellen tijdens de ALV
c.
Het bestuur zal zich dan verantwoorden voor het gevoerde beleid.
d.
De vergadering gaat akkoord met deze wijze van werken en heeft geen
vragen/aanvullingen of opmerkingen

7.

Verslag van de activiteitencommissie
Liesbeth somt de georganiseerde activiteiten op
Het afgelopen jaar hebben we verschillende goed bezochte activiteiten gehad!
a.
Verrassingstocht augustus 2017 In het afgelopen jaar was onze verrassingstocht goed
bezocht, zoals meestal in voorgaande jaren. De fietsroute verliep via Bakel - Milheeze
naar Natuurpoort Nederheide, het weer was geweldig. We werden ontvangen met
koffie en heerlijke vlaai. Dat op een prachtig terras in de zon Na nog wat consumpties
vervolgden we onze route naar het eindpunt van de dag. De afstand was goed te doen
voor iedereen. Bij Restaurant de Bosparel hebben we als afsluiting van de tocht genoten
van een goed warm en koud buffet. Na het eten hebben we allemaal nog nagenoten van
een heerlijk drankje en daarna weer huiswaarts gefietst Het was een gezellige activiteit
met dank aan alle deelnemers!!
b.
Feestavond 2017
De feestavond vonden wij op zich goed bezocht, weer bij party centrum de Molen maar
met een andere eigenaresse / gastvrouw, Anja. We hadden deze keer als invulling van
de avond een dart toernooi bedacht . Daar werd zeer fanatiek aan meegedaan door
iedereen. Met wat muziek op de achtergrond en later op de avond een ouderwets frietje
met wat er bij was het echt gezellig.
c.
De nieuwjaarsreceptie 2018
Deze nieuwjaarsreceptie was matig bezocht , toch hadden de aanwezigen het gezellig,
Na het welkomstwoord van onze voorzitter , en toen iedereen voorzien was van een
drankje en goede wensen voor weer een nieuw jaar, heeft de voorzitter onze vaste
chauffeur Toon gehuldigd voor 25 jaren trouw volgwagen rijden. Ook degene met de
meest gemaakte kilometers van ons fiets seizoen Hein Manders werd gehuldigd.
d.
De kegelavond is dit jaar komende zaterdag 3 maart.
Bij alle TC ’81 activiteiten hebben wij onze leden de mogelijkheid gegeven om deel te nemen
aan de diverse activiteiten. Namens de activiteitencommissie allen bedankt voor jullie
deelname!
De activiteitencommissie is wederom binnen de opgelegde begroting gebleven.

8.

Bestuursverkiezing
a.
Aftredend en herkiesbaar: Arie Manders
b.
Arie wordt met algehele stemmen weer voor een periode van 3 jaar herkozen.

9.

Helmtocht 2018
Binnen het bestuur heeft een evaluatie plaatsgevonden met betrekking tot de Hemtocht.
Maarten somt de belangrijkste punten op:
a.
Bemerkingen evaluatie 2016 zijn opgepakt en meegenomen in de organisatie 2017
b.
De bewijzering was duidelijk verbeterd
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c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Ook de deelnemers aan de kortste route hadden een rustpunt
Enkele leuke korte nieuwe stukjes route
De ATB route Bakelsbos in tegenovergestelde richting werd ontraden
De start was rommelig, moet zeker worden verbeterd
De allerjongsten vonden de rust heel leuk
Enkele leden zonder afmelden niet aanwezig
Niet iedereen in clubtenue

De belangrijkste vraag die het bestuur de vereniging wil stellen is of onze vereniging nog
steeds voor 100% staat achter de organisatie van de Helmtocht die in 2018 voor de 25e keer zal
plaatsvinden.
Uit de reacties van de leden blijkt dat alle aanwezigen hier nog steeds achter staan. Wel is het
zo dat Maarten de uitpijlers ruim van te voren bij elkaar moet brengen om goede afspraken te
maken. Zeer zeker moeten de afstanden ter sprake komen. Maarten gaat dit in het
voorjaar/begin zomer verder uitwerken.
Vanuit de vergadering wordt ook de vraag gesteld of het bestuur iets doet met de leden die
zonder afmelden niet zijn op komen dagen. Het bestuur zal zich tijdens de komende
bestuursvergadering over buigen.
Ad Cuijten merkt terecht op dat als de laatste uitpijlers binnenkomen van het ophalen van de
pijlen zo ongeveer iedereen weer huiswaarts is vertrokken. Alles is op, opgeruimd en absoluut
geen gezelligheid meer. Hij vraagt zich af of er misschien iets geregeld kan worden.
Opgemerkt wordt dat een BBQ na afloop misschien wel leuk is, waarop de opmerking volgt
geen zin meer te hebben in een BBQ omdat de vermoeidheid toeslaat.
Maar na een discussie hierover hebben we besloten om later op de dag, rond 17.00 iets
dergelijks ergens gaan organiseren.

10.

Helmond Tour 2018
Arie geeft aan dat de HELMOND TOUR 2018 op 10 juni door gaat, als er ten minste 100
aanmeldingen zijn. De sluitingsdatum inschrijven is 8 juni.
Een aantal wijzigingen zijn aangebracht
a.
De start is vervroegd naar 09:00 uur vanaf Carolus Borromeus College in Brandevoort
b.
Alle leden van TC ’81 zijn al ingeschreven, startnummers bekend en worden om 07:45
uur verwacht op de startlocatie
c.
Bij opbouw wordt van iedereen hulp verwacht
d.
Jan Steenbakkers is de wegkapitein
e.
Er wordt gewerkt met vaste voorrijders
f.
Draaiboek wordt toegezonden

11.

Tourprogramma 2018 en Rittencommissie
I.v.m. ziekte van Harm van der Putten neemt Maarten dit agendapunt van Harm over.
a.
Een terugblik over het seizoen 2017;
in totaal zijn er 31 ritten verreden. Tijdens deze ritten werden in totaal 43299 km
weggetrapt door 516 deelnemers. Dat is een gemiddelde van 16,6 deelnemers per rit
wat weer overeenkomt met 49 % van het ledenaantal en dat is weer 5 % hoger dan in
2016. Prima!!!
b.
Maarten toont het programma 2018. Nog lang niet alle ritten zijn ingevuld. Hij laat het
overzicht rond gaan en verzoekt de vergadering zoveel mogelijk ritten in te vullen.
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c.

d.

12.

Algemeen
i.
De test met 2 snelheden is niet geslaagd, dus geen twee snelheden meer.
ii.
Hein rijdt niet meer als opsluiter.
Ad Bloks wil graag zijn taak overnemen voor die keren dat hij aanwezig is. De
afspraak wordt daarom gemaakt dat het Oranje kleurige hesje en neen fluit bij
Toon in de auto liggen, dat het hesje aan het einde van de rit weer wordt
ingeleverd bij Toon en dat Christa ervoor zorgt dat het hesje weer wordt
gewassen.
Aandachtspunten voor een veilig verloop van de ritten
i.
Wegkapitein en Opsluiter
1)
Als wegkapitein moet je voldoende voorbereiden, niet denken dat het wel
lukt.
2)
De snelheid wordt aangegeven door de wegkapitein. Echter niet harder dan
30 km/u
3)
De opsluiter heeft de zelfde verantwoordelijkheid dan de wegkapitein.
4)
Start niet te snel.
5)
Wegkapitein en Opsluiter zijn de coördinatoren tijdens een
ongeval/calamiteit.
ii.
Uitleg Afstandmeten.nl
Ter voorbereiding van een rit kan de wegkapitein via een link op de site de te
volgen route terugvinden op www.afstandmeten.nl . Met behulp hiervan kan de
wegkapitein zich al een duidelijk beeld vormen over de route. Daarnaast blijft
natuurlijk dat hij de route altijd van te voren een keer gereden moet hebben.
iii.
De groep.
1)
Bij start gelijk aansluiten
2)
Na de bochten even inhouden 100 a 200 meter 25 km/u, daarna weer
langzaam sneller.
3)
Bij kruisingen hou de lijn vast dus blijf in je positie.
4)
Na stop bijvoorbeeld bij een lek ook weer dezelfde positie innemen.
5)
Niet doorrijden.
6)
Na de pauze ga je weer in de zelfde positie in de groep zitten.
7)
Doorgeven van tekens.
iv.
Wat te doen bij een calamiteit:
1)
De wegkapitein neemt de algehele leiding.
2)
Zorgt ervoor dat indien nodig z.s.m. 112 wordt gebeld.
3)
De mensen van 112 zorgen ervoor dat deskundige hulp snel ter plaatse is.
Ook zullen zij u helpen bij de verzorging van het slachtoffer.
4)
De Opsluiter draagt zorg voor de veiligheid. En regelt dat er voor en achter
de calamiteit een persoon komt te staan die het naderend verkeer op de
hoogte brengt van het gevaar.
v.
Reanimatie Cursus.
1)
I.v.m. de gemiddelde hoge leeftijd is dit geen overbodige luxe.
2)
Geïnteresseerde kunnen zich aanmelden bij de voorzitter

Verslag van de kascontrolecommissie en (hernieuwde) aanstelling aftredende/herkiesbare
leden
Ad van den Heuvel heeft samen met Hans Schepens op 7 januari 2018 de kas gecontroleerd.
Deze was zoals gewoonlijk weer prima in orde en werd door ons goedgekeurd. De vergadering
wordt daarom verzocht de penningmeester te dechargeren. Hans en Ad vormen ook weer de
kascommissie voor 2018. Rob van Heck is bereid de commissie aan te vullen tot het gewenste
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aantal commissieleden van 3 personen.
13.

Pauze
Tijdens de pauze wordt aan de aanwezige leden een drankje aangeboden.

14.

Verslag van de penningmeester
Onze penningmeester presenteert zijn huishoudboekje en geeft bij enkele kostenposten een
korte uitleg.
Vanuit de vergadering wordt de vraag gesteld wat we met het geld gaan doen. De
penningmeester reageert hierop dat de club voldoende geld in kas moet hebben voor de
kleding. Op dit moment geen probleem omdat wij een prima kledingsponsor hebben. Valt deze
echter op enkele jaren weg, en er moet een nieuw tenue worden aangeschaft dan moet
hiervoor ongeveer € 7000,- worden gereserveerd.

15.

Tourprogramma 2018 en Rittencommissie
Het toerprogramma wordt nogmaals besproken. 8 Leden hebben openstaande plekken
ingevuld. Hulde hiervoor.
Hein geeft aan dat hij wel ritten wil voorrijden op die momenten dat er geen wegkapitein is.
Het bestuur is het hier niet mee eens omdat dan een niet geplande rit wordt verreden en het
bestuur al een afspraak heeft gemaakt met het koffie adres. Binnen het fietsclubje dat altijd op
ma/wo en zat fietst wordt afgesproken om de tot nu toe niet ingevulde ritten voor te willen
rijden.

16.

Rondvraag
a.
Toon van Erp
i.
Is van mening dat er op de site te veel geklikt moet worden om bij het juiste
tabblad te komen.
ii.
Een groot deel van de vergadering heeft hier echter geen problemen mee.

17.

Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde wenst de voorzitter allen een prachtig en veilig seizoen toe en
sluit vervolgens on 12:15 uur de vergadering.

Helmond, 27 februari 2018

Arie Manders

Maarten van Raak

Voorzitter

Secretaris
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