Notulen Algemene ledenvergadering Tourclub ’81 Helmond
•
•
•

zondag 24 februari 2019
aanvang 10.30 uur
party centrum “De Molen”, Molenstraat 104 te Helmond

Totaal aantal leden:
36
Afgemeld:
Ad Bloks, Eric Jansen, Henk Klarenbeek
Aanwezig:
25 leden
Overige:
8 leden, onbekend
Agenda:
1.

Opening voorzitter
a.
Om precies 10:30 uur opent de voorzitter de Algemene Leden Vergadering en alle
aanwezigen van harte welkom op de 37e ALV van Tourclub ’81 Helmond. Speciaal
welkom voor Toon Slaats en Toon Valkenburg, op dit moment de leden die het langst lid
zijn van TC ’81 Helmond. Beiden vanaf 22 feb 1981. Daarmee wordt de ALV 2019
geopend.

2.

Mededelingen voorzitter
a.
De vz heeft door het jaar heen diverse leden gevraagd wat ze willen binnen de
vereniging, moet er iets gewijzigd worden, langere ritten, kortere ritten, noem maar op.
Jammer dat daar vanuit de vereniging weinig respons komt. Gezien de vele activiteiten
past het mogelijk ook niet meer in de individuele jaarplanning.
b.
Een belangrijke mededeling vanuit de NTFU, bij een calamiteit met letsel moet, indien
mogelijk, de NTFU binnen 24 uur worden ingelicht.
c.
Een aantal zaken welke nogmaals door de vz worden aangehaald:
d.
Wat zijn wij
i.
Een toerfietsvereniging
ii.
Onze voornaamste activiteit is onze zondagse fietstoertocht
iii.
Wij hebben als begeleiding een volgauto
iv.
Wij organiseren samen de Helmtocht
v.
Wij hebben diverse, door het jaar heen, activiteiten
vi.
Wij verzorgen het onderhoud van de ATB route Bakelsbos en 50 km
verbindingsroute
vii. Er worden diverse mogelijkheden geboden om met andere groepen op
doordeweekse dagen in pelotons verband te fietsen.
e.
Wanneer zien we dat een lid echt bij de club betrokken is:
i.
Hij/Zij tenminste 5 zondagsritten in clubkleding meerijden
ii.
Tenminste 1 rit adopteren als wegkapitein
iii.
Meehelpt en positief uitdragen van de Helmtocht
iv.
Aanwezig is bij clubactiviteiten
v.
Het Aandragen van sponsoren en de sponsoren een warm hart toedragen. Denk
ook aan de Rabobank club actie

3.

Ingekomen stukken
Door de Ad van den Heuvel is het verslag van de kascontrole, boekjaar 2018, ingeleverd.

4.

Definitieve vaststelling agenda
De agenda wordt zoals verspreid aangenomen
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5.

Behandeling notulen van de ledenvergadering van 25-02-2018. Zie bijlage en
http://tc81.nl/inloggen/
a.
Elk lid heeft kennis kunnen nemen van de notulen ALV op 25 feb 2018 van het
verenigingsjaar 2018.
b.
Er zijn geen bemerkingen betreffende de notulen

6.

Verslag van de secretaris; zie notulen bestuursvergaderingen http://tc81.nl/inloggen/
a.
Idem als agendapunt 5, geen bijzonderheden.

7.

Verslag van de activiteitencommissie
a.
Liesbeth memoreert de activiteiten en geeft een kort verslag per activiteit
b.
Met name de opkomst tijdens de nieuwjaarsreceptie was zeer laag en behoeft
verbetering
c.
De vz dankt Liesbeth voor haar inzet voor de clubactiviteiten.

8.

Bestuursverkiezing:
a.
Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich tot uiterlijk 5 dagen voor de
vergadering opgeven bij de secretaris e.e.a. volgens artikel 15 van het huishoudelijk
reglement
b.
Aftredend en herkiesbaar: Bob Jonkers en Liesbeth Bloks
c.
Er hebben zich geen nieuwe kandidaten opgegeven
d.
Bob en Liesbeth worden opnieuw unaniem herkozen voor een nieuwe periode van 3 jaar

9.

Helmtocht 2019
a.
De vz vraagt eerst wat de leden vonden van de Helmtocht 2018. Niemand uitgezonderd
werd deze Helmtocht als zeer fijn verlopen bevonden, geen op of aanmerkingen, de BBQ
na afloop is prima bevallen. Hooguit het weer werkte niet mee, de temperatuur was te
hoog. Mogelijk daardoor wat minder deelnemers.
b.
Helmtocht 2019
i.
Zeker is dat ieder lid voor, tijdens en na de tocht hard nodig is om alles fijntjes te
laten verlopen. Ook de diverse partners mogen we daarbij niet vergeten.
De vz vraagt daarom de vergadering of TC ’81 ook in 2019 weer de Helmtocht
moet organiseren. Alle handen gaan omhoog, iedereen is nog steeds enthousiast.
ii.
Maarten zal daarom omstreeks mei alle routepijlers weer uitnodigen om te
discussiëren over de route 2019 en daar verdere afspraken over maken.

10.

Tourprogramma
a.
Tourprogramma 2018
i.
Aantal Ritten: 31 gepland 26 ritten verreden
ii.
Totaal km gereden 33660
iii.
Totaal aantal deelname 387
iv.
Gemiddeld aantal deelnemers 14,9 is 43,8%.
b.
Tourprogramma 2019
Harm neemt nog even de afspraken door zoals deze zijn afgesproken
i.
Wegkapitein en Opsluiter
1)
Wegkapitein is verantwoordelijk voor de veiligheid.
2)
Wegkapitein draagt zorg voor een goede voorbereiding van de rit.
3)
Wegkapitein geeft aan met welke snelheid er wordt gefietst. Echter niet
harder dan 30 km/u
4)
Start niet te snel.
5)
De opsluiter die achteraan fietst heeft mede de verantwoordelijkheid voor
de veiligheid.
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6)

ii.

iii.

Opsluiter draagt Oranje shirt/hesje ligt in de bus. Einde rit shirt inleveren
bij Toon, Christa zal deze dan wassen.
7)
Wegkapitein en Opsluiter zijn de coördinatoren tijdens een
ongeval/calamiteit.
De groep.
1)
Bij start gelijk aansluiten
2)
Na de bochten eerste 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.
Vervolgens toont Harm het tourprogramma 2019 en verzoekt allen een nog
openstaande rit te adopteren. Na de pauze wordt dit verder doorgenomen.

11.

Pauze;

12.

Verslag van de penningmeester;
Bob neemt de financiën door en geeft uitleg bij de diverse bedragen. Het negatieve saldo is het
gevolg van de BBQ na de Helmtocht ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van TC ’81
Helmond. Derhalve is ook het kapitaal van TC ’81 gedaald.

13.

Verslag van de kascontrolecommissie en (hernieuwde) aanstelling aftredende/herkiesbare
leden
De Kas Controlecommissie bestaande uit Ad van den Heuvel en Rob van Hek hebben 12 feb
2019 de boekhouding gecontroleerd en geen bevindingen aangetroffen. De KCC verzoekt
daarom de penningmeester te dechargeren. De Vergadering gaat hiermee akkoord.
Als nieuw lid van de KCC wordt toegevoegd Jos van den Burgt

14.

Vervolg Tourprogramma 2019
a.
Tijdens de pauze zijn nog enkele ritten geadopteerd. 3 Ritten moeten nog ingevuld
worden. Het bestuur zal, indien er geen wegkapitein voor deze ritten komt, tijdens de
eerstvolgende bestuursvergadering bespreken of de rit dan wel/niet doorgaat.
b.
In verband met de Carnaval gaat de tocht op 3 maart 2019 niet door.
c.
Nog enkele mededelingen van de VZ
i.
De Bakelsbosgroep heeft spontaan een nieuwe hulp (geen lid van TC ’81) erbij
gekregen.
ii.
2 aspirant leden zullen de komende 4 toertochten meefietsen en daarna beslissen
wel/niet lid te worden van TC ’81 Helmond
iii.
Toon van der Heijden stopt na dit seizoen als chauffeur van de volgwagen.
Iedereen wordt verzocht te zoeken naar een opvolger.
iv.
Ook wordt verzocht om aandacht te blijven schenken aan onze sponsoren
v.
Het kledingcontract met Mari van Boven loopt volgend jaar af. Het is nog niet
bekend of hij door gaat. Vooralsnog wordt er geen kleding meer bijbesteld tenzij
het 6 dezelfde artikelen zijn.

15.

Rondvraag
a.
Hein
De rittencommissie bestaat momenteel uit 3 leden. Hij vraagt wie er wil toetreden.
i.
Vanuit de vergadering geen reactie
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b.

16.

Harrie
Wat doen we met de ritten waarvoor geen wegkapitein is aangemeld?
i.
Tijdens de eerstvolgende bestuursvergadering wordt dit besproken

Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde dankt de VZ allen voor de aanwezigheid, een veilig en fijn
fietsseizoen en sluit om 11:50 uur de vergadering

Arie Manders

Maarten van Raak

Voorzitter

Secretaris
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